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Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmien yhteinen kokous

Aika: 22.11.2018 klo 10.00

Paikka: Rokuanhovi, Jaakonjärventie 43, Utajärvi

Osallistujat listan mukaan (liite 1)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jonas Liimatta avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Liimatta toimi
kokouksen puheenjohtajana lounaaseen saakka. Iltapäivän ohjelmaosion puheenjohtajana toimi Kari
Pehkonen. Kimmo Virtanen toimi kokouksen sihteerinä. Kokouksen osanottajat esittäytyivät lyhyesti.
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöryhmän jäsenistöön kirjattiin seuraavat jäsenistömuutokset: Hannu
Hökkä, varajäsen/LUKE vuoden 2019 alusta, Toni Sankari, varajäsen/OAMK ja Hannu Komu,
jäsen/Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kunnat

2. Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset asiat
Anne Laine kertoi vesien- ja merenhoidon ajankohtaisista asioista. Vesien tilaluokittelu on alkamassa.
SYKE on laskenut vuosien 2012-2017 seurantatuloksista indeksejä keskitetysti koko Suomen
pintavesille. Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut (KeVoMu) nimeäminen tehdään vasta luokittelun
valmistuttua. Myös toimenpideohjelmien laadinta alkaa luokittelun valmistuttua. Toukokuussa
pidetään ympäristöministeriössä sidosryhmätilaisuus, jossa esitellään mm. luokittelun tuloksia.
Vaarallisten ja haitallisten aineiden ryhmään on lisätty 12 uutta prioriteettiainetta/-aineryhmää.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella näistä ei ole ympäristönlaatunormien ylityksiä. Laine kertoi myös
vesienhoitosuunnitelmista saadusta EU:n alustavasta palautteesta seuraavaa:
- pinta- ja pohjavesien seurantaa on tehostettava
- uudet hankkeet on käsiteltävä VPD:n ja Weser-päätöksen linjausten mukaisesti
- kaikkien vesivoimalupien tarkistaminen/muuttaminen, jotta varmistetaan VPD-tavoitteiden

saavuttaminen, ekologinen virtaama, kalatiet ja muut haitallisia vaikutuksia vähentävät
toimenpiteet käyttöön

- kaikilla vesienhoitoalueilla varmistettava sitoutuminen toimenpiteiden rahoitukseen
Meriympäristön tila 2018 ja muut raportit julkaistaan lähiaikoina. Merialuesuunnitelmia laaditaan
maakuntien liittojen vetäminä.

Keskustelu:
Tuleeko VEMALAn kuormituslaskelmaan kiintoaine mukaan? Ei tule. Miten lainsäädäntöpuolta tullaan
viemään eteenpäin päästörajojen ollessa kysyjän mukaan liian suuret? Rajat ja lainsäädäntö ovat
tiukentuneet vuosien kuluessa. Vesienhoitosuunnitelma vaikuttaa luvitukseen, jottei vesien tila
heikkene. Lupien tarkistaminen on myös mahdollista, jos näyttää etteivät luvat toimi. Tämä
mahdollisuus tulee myös maakunnan lakeihin. Yhteistyöryhmästä todettiin, että Kiiminkijoen latvat
ovat huonossa tilassa ja jos Oulun veden vedenottohanke jatkuu niin hyvää tilaa ei savuteta.
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Onko seurantatieto sellaista, että voidaan tehdä muutoksesta päätelmiä? Nyt aloitetaan luokittelu ja
sen myötä muutoksesta saadaan selvyys. Luokittelussa käytetään hyväksi kattavasti kaikkea olemassa
olevaa aineistoa. Erityisesti biologisia tarkkailutuloksia on puuttunut rekistereistä. Tietojen siirto
rekistereihin paranee kuitenkin koko ajan. Nykyään lupapäätöksissä määrätään tietojen siirto
ympäristöhallinnon rekistereihin. Onko oikeasti paljon tarkkailutuloksia kateissa? Aika paljon puutteita
on havaittu. Isompien yhteistarkkailujenkin tiedoissa oli puutteita, virheellisiä tallennuksia yms.
Muutostilanne on varmasti vaikuttanut, kun nyt konsultit tallentavat tiedot itse. Kuinka uudet toimijat
saadaan sitoutettua vesienhoidon tavoitteisiin? Ennakkoneuvotteluissa toimijan ja viranomaisen kesken
vesienhoito kyllä nostetaan aina esille. Vesienhoito voi olla myös hankkeen etenemistä jarruttava
tekijä.

3. Vesienhoidon kuulemispalaute
Anne Laine kertoi kuulemisesta saadusta palautteesta. Yleisesti ottaen kansalaispalaute väheni
huomattavasti. Kolmas kuuleminen samasta teemasta voi tuntua jo toistolta. Palaute vaihteli laidasta
laitaan. Vesikartta sai kuulemisessa kiitosta. Vesien tila elpyy hitaasti. Luokkarajan sisällä voi olla
muutos parempaan päin, vaikka luokka pysyy samana.

Mirja Heikkinen kertoi seurantaan ja luokitteluun liittyvästä palautteesta. Luokittelun epävarmuutta
kuvaava mitatun tiedon puute oli yleisin kommentti. Palautteessa tuotiin esille myös, että seurannan
tulee olla puolueettoman ja ammattimaisen tahon toteuttamaa sekä julkisin varoin kustannettua.
Omaa seurantaa on 80 havaintopaikalla. Pohjois-Pohjanmaalla vesistötarkkailut tuottavat enemmän
tietoa vesien tilasta kuin ympäristöhallinnon seuranta. Vaihtoehtoiset seurantamenetelmät nähtiin
välttämättömänä. Pienvesien biologisen tilan selvittämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.
Pohjois-Pohjanmaalla biologista seurantaa on ollut vuonna 2018 neljästä purosta ja 39 jokikohteesta.

Keskustelu:
Miten otetaan huomioon valuma-alueelta tulevia kuormituspiikkejä? Painearviossa ja riskiarviossa
otetaan huomioon valuma-alueen ainevirtaama. Seurannassa yritetään päästä kiinni
kuormituspiikkeihin tihennetyllä näytteenotolla. Mitä ovat nämä 80 seurantapaikkaa? Kyseessä on
ympäristöhallinnon omia seurantapaikkoja. Tämän lisäksi vesien tilaa seurataan 350-450
lupamääräysten mukaisella tarkkailupaikalla. Yhteistyöryhmästä todettiin, että jos luvallinen toiminta
vähenee, niin vähenee myös tarkkailu ja siitä saatu seurantatieto. Myös mitattua tietoa pitäisi
hyödyntää vielä tehokkaammin, koska tarkkailusta maksetaan erittäin paljon ja aineistoa kerätään
runsaasti. Kerrottiin, että esim. Terrafamen ympäristötarkkailusta maksetaan vuosittain 0,5-1 milj.
euroa. Tarkkailuraportti löytyy yhtiön verkkosivuilta ja olisi toivottavaa, että tietoja hyödynnettäisiin
enemmänkin. Parhaiten vesienhoidossa voidaan hyödyntää rekistereissä olevia tietoja.

Jaana Rintala kertoi maa- ja metsätalouteen liittyvästä palautteesta. Yleisesti ottaen maa- ja
metsätalouteen liittyvää palautetta oli runsaasti. Tuotiin esille huoli metsätalouden aiemmin uskottua
suuremmasta kuormituksesta. Uusimmat tutkimustulokset viittaavat siihen, että metsätalouden
kuormitusta on aliarvioitu. Kuormitus varsinaisesti ei kuitenkaan ole kasvussa metsätaloustoimien
vähentyessä verrattuna vuosikymmenten takaiseen tilanteeseen. Myös biotalouden kasvusta kannettiin
huolta.

Keskustelu:
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Yhteistyöryhmästä todettiin, ettei kuormitus kasva kivennäismailla. Vanhat kuusikot on hakattu ja
metsä uudistettu. Auraukset on lopetettu. Nyt ollaan harvennuksia tekemässä. Uusi metsälaki
mahdollistaa jatkuvapeitteisen kasvatuksen, mikä supistaa jonkin verran kantorahoja. Täten kysyjä
ihmetteli väitettä metsätalouden päästöjen lisääntymisestä. Hänen mielestä väite ei pidä paikkaansa.
Mitä on luonnonmukainen peruskuivatus? Luonnonmukaisessa peruskuivatuksessa ei kaiveta koko ojaa
auki. Toinen liuska voidaan jättää kokonaan kaivamatta, rakentaa tulvatasanteita ja mahdollisesti
mutkittelevia alivesiuomia, pohjapatoja ja kosteikkoja. Näillä toimilla pyritään vähentämään vesistöihin
huuhtoutuvaa kiintoainekuormaa ja monimuotoistamaan uomaa.

Hanna Hentilä kertoi yhdyskuntien ja haja-asutuksen toiminnan aloilta tulleesta kuulemispalautteesta.
Palautteen mukaan nähtiin tarpeellisena, että vesienhoidon tavoitteista voidaan poiketa, kun on kyse
yhteiskunnan välttämättömyyspalvelusta tai yleisestä edusta. Vedenhankinta on kuitenkin otettu hyvin
huomioon vesienhoidon suunnittelussa pohjavesien suojelun osalta. Seurantavelvoitteiden pitäisi olla
suhteessa kuormittavaan toimintaan. Yhdyskuntajätevesiin liittyen tarvitaan lisää tietoa
vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden vaikutuksista ja lähteistä sekä teknistaloudellisista
mekanismeista ongelman hallitsemiseksi. Haja-asutusalueiden jätevesiasiat huolestuttavat ja tätä
koskevalle neuvonnalle sekä valvonnalle nähdään tarvetta.

Kimmo Virtanen kertoi teollisuuteen ja kaivosten toimintaa liittyvästä palautteesta. Palautteessa
todettiin, että kuormituksen hallinnassa yksi keskeisiä asioita on nykyisen kaivostoiminnan päästöjen
seuranta ja vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttaminen. Seurannan osalta Virtanen totesi, että
Terrafamen kaivoksen vaikutusten tarkkailu on erittäin laaja-alaista ja tuloksia voisi hyödyntää paljon
nykyistä tehokkaamminkin. Lisäksi palautteessa todettiin, että uusien kaivosten aloittaessa toimintansa
on tärkeää, että päästöihin reagoidaan ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia. Lisäksi on tärkeää vaatia
kaivoksen haitatonta tilaa myös silloin, kun kaivoksen toiminta on keskeytyksissä

Keskustelu:
Yhteistyöryhmästä todettiin, että kaivosten pitäisi hoitaa vastuut paremmin toiminnan loppuessa tai
konkurssin kohdatessa. Vastattiin, että kaivoksille on asetettu vakuudet konkurssien varalle.

Kimmo Aronsuu kertoi vesirakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvästä kuulemispalautteesta.
Palautteessa tuotiin esille vaelluskalaston ja muun vesieliöstön luontaisen elinkierron palauttamisen
tärkeys. Erityisesti mainittiin siltarumpujen esteellisyyden vähentäminen unohtamatta kuitenkaan
muitakaan esteellisyyttä aiheuttavia rakenteita. Myös ilmastonmuutokseen varautuminen niin
säännöstelyn kehittämisessä kuin tulvariskien hallinnassakin nähtiin tärkeänä. Niin ikään palautteessa
todettiin myös, että vesivoimantuotantoedellytykset ja tarvittava säätövoima on turvattava, mutta
toisaalta haittoja on vähennettävä tavoitteita kiristämällä, vesilakia uudistamalla ja uusia velvoitteita
asettamalla.

Jari Pesonen kertoi vesien kunnostamiseen liittyvästä palautteesta. Toimenpideohjelman toivottiin
olevan konkreettisempi ja eri toimijoita ohjaavampi. Toimenpiteiden toteutukseen käytettävistä
voimavaroista kannettiin huolta. Omatoimisuus vesistökunnostuksissa nähtiin tärkeänä, joskaan ei
kuitenkaan yksistään riittävänä. Isoihin kunnostushankkeisiin kaivataan ELY-keskuksen roolia.
Kunnostuksissa on huomioitava koko valuma-alue ja myös toiminnanharjoittajia kaivataan mukaan
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kunnostuksiin. Kaivataan myös paikallisen tason toiminnan neuvontaa, ohjausta ja avustamista
hankkeiden kaikissa vaiheissa. Ylipäätään yhteistyön tekemistä pidetään tärkeänä.

Keskustelu:
Tero Nieminen kertoi olevansa kirjoittamassa suunnitelmaa hankkeesta, jossa koulutetaan
vesistökunnostajia ja kysyi voisiko yhteistyöryhmältä saada apua ja kommentteja hakemuksen
kirjoittamiseen? Ainakin ELY-keskuksen taholta apua luvattiin tarjota. Kerrottiin myös, että metsäkeskus
kilpailuttaa luonnonhoitohankkeita vesienhoidon toteuttamiseksi, mutta tekijöistä on pulaa.
Kannatettiin hanketta, joka tekee vaikuttavuustarkastelun kunnostushankkeiden tuloksista. Todettiin,
että kunnostushankkeisiin liittyy seurantaa. Toimijat eivät kuitenkaan kykene itse toteuttamaan
vaikutusseurantaa. Kalaston kunnostuksen johdosta tehdään seurantaa sekä sähkökoekalastuksin että
saalisseurannan avulla.

Mari Helin kertoi pohjavesiin liittyvästä kuulemispalautteesta. Suojelusuunnitelmien tulisi perustua
riittävään tietoon alueellisista olosuhteista. Menettelyjen yhteydessä tulisi tarkistaa myös
pohjavesialuerajauksia. Hän kertoi, että Kajaanissa onkin jo tarkistettu pohjavesialueen rajausta
suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Palautteessa tuotiin esille, että suojelusuunnitelmilla pitäisi olla
nykyistä vahvempi ohjaava vaikutus. Mitä ohjaavampi vaikutus on, sitä helpompi on myös määrätä
lupamääräyksiä. Toimenpidesuosituksissa pitäisi painottaa toteuttamiskelpoisuutta ja
kustannustehokkuutta. Palautteessa tuotiin myös esille, että maalämpökaivoista aiheutuvien riskien
pienentämiseen on etsittävä ratkaisuja sekä lupakäytäntöjen yhtenäistämistä. Vesienhoitoalueella on
runsaasti vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita, joiden hydrogeologisista olosuhteista ei
ole riittävästi tietoa. Pohjavesialueiden luokittelutyö vaatii lisätietoa pohjavesien sekä maa- ja
vesiekosysteemien riippuvuussuhteista. Tietojärjestelmiä tulisi myös kehittää laajemmin eri toimijoiden
hyödynnettäväksi.

Keskustelu:
Kuka omistaa pohjavedet ja pintavedet? Vettä ei varsinaisesti omista kukaan, vaikka vesialueella on
omistaja.

4. Välitarkastelu toimenpiteiden toteutumisesta
Välitarkastelu toimenpiteiden toteutumisesta siirrettiin käsiteltäväksi iltapäivällä varsinaisen kokouksen
ja lounaan jälkeen. Jari Pesonen esitteli vesistökunnostuksiin liittyvien toimenpiteiden
toteumatilanteen Kainuussa ja Jermi Tertsunen vastaavan Pohjois-Pohjanmaalla. Jaana Rintala esitteli
maataloudessa, metsätaloudessa ja turvetuotannossa Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella toteutetut
toimenpidemäärät. Kimmo Aronsuu kertoi rakennettujen vesien toimenpiteiden toteumatilanteesta.

5. Yhteistyöryhmien jatko ja toimintaperiaatteet
Kimmo Virtanen kertoi yhteistyöryhmien jatkosta ja toimintaperiaatteista. Vesienhoidon
yhteistyöryhmien toiminta perustuu lakiin vesienhoidon järjestämisestä. Ryhmien toimikausi päättyy
vuoden 2018 lopussa, mutta suunnittelukausi jatkuu vuoden 2021 lopulle. ELY-keskukset nimeävät
yhteistyöryhmät uudelleen vuosille 2019-2020. Molemmat ELY-keskukset asettavat omat vesien- ja
merenhoidon yhteistyöryhmänsä. Kuntien osallistumista sekä merenhoitoon liittyviä yhteistyötahoja
tulisi lisätä. Puolustusministeriö on esittänyt, että puolustusvoimien edustajat nimetään
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yhteistyöryhmiin. Myös muiden uusien tahojen nimeäminen on mahdollista. Uusien yhteistyöryhmien
nimeäminen pyritään hoitamaan mahdollisimman kevyellä menettelyllä.

6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut

7. Seuraava kokous
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 10.4.2019 klo 9.30. Kainuun osalta
kokouspäivää ei vielä päätetty.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.

Muistion laati Kimmo Virtanen
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LIITE 1.

Kokouksen osallistujat:
Aronsuu Kimmo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Ekdahl Markku Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
Ekholm-Peltonen Maria Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Y-vastuualue)
Heikkinen Mirja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Y-vastuualue)
Helin Mari Kainuun ELY-keskus
Hentilä Hanna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Y-vastuualue)
Hilla Veli-Matti Elinkeinoelämän keskusliitto
Hämäläinen Katri Fortum Power and Heat Oyj
Jokela Risto ProAgria Oulu
Juvani Jaana MTK-Pohjois-Suomi
Jäkäläniemi Olavi Kuusamon kalastusalue
Karppinen Tero Kuhmon kalastusalue
Karttunen Piia Oulun Seudun Leader
Koistinaho Tapio Ylivieskan kaupunki
Kuparinen Ann-Mari Metsähallitus
Laine Anne Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Y-vastuualue)
Liimatta Jonas Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Y-vastuualue)
Liuska Laura Kalajoen vesienhoitoryhmä
Luhta Pirkko-Liisa Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Marttila-Tornio Pentti Kiiminkijoen kalastusalue
Nevalainen Riikka Raahen kaupunki
Nieminen Tero Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Mäki-Maukola Ilona Kainuun ELY-keskus
Parkkinen Eeva-Maria Kiiminkijoki ry
Partanen Seppo Iijoen suojeluyhdistys
Pehkonen Kari Kainuun ELY-keskus
Pesonen Jari Kainuun ELY-keskus
Rahkila Riina Pro Agria Oulu, Oulun maa- ja kotitalousnaiset
Rintala Jaana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Räty Anu Luonnonvarakeskus
Salmi Hannu Oulun seudun ympäristötoimi, saapui klo 10.20
Sievänen Anita Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Tertsunen Jermi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, saapui klo 10.20
Tikka Juha Pyhäjärven kalastusalue
Virtanen Kimmo Kainuun ELY-keskus
Väisänen Juha Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry
Väyrynen Tarja Oulun energia Oy
Ylönen Merja Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry



Ajankohtaiset asiat

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien kokous 

Rokua 22.11.2018



Vesien tilaluokittelu alkamassa

• SYKE laskenut 2012-2017 seurantatulosten perusteella ekologista luokittelua varten 
indeksit koko Suomen pintavesille. 

• ELYt saavat tulokset käyttöönsä tämän vuoden puolella ja alkavat käydä läpi 
laskennallisia arvoja vesimuodostumittain. 
o Tukena mm. tiedot ja arviot kuormituksesta (päivitetty Vemala-malli), hydromorfologiasta (uusia 

arviointimenetelmiä mm. pieniin virtavesiin), muista ihmispaineista ym. 

o Rannikkovesille ja suurille järville käytössä myös satelliittidata (sameus, klorofylli, näkösyvyys)

o POP: Tavoitteena edetä vesistöalue kerrallaan

• KeVoMu-nimeäminen vasta, kun luokittelu on tehty

• Kemiallinen luokittelu (SYKE, ELYt tarkistavat, täydentävät)

• Pohjavesien luokittelu 

• Keväällä YTR-kokous ennen luokittelujen ”valmistumista”
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Toimenpideohjelman laatimista valmistellaan

• Vasta luokittelun jälkeen alkaa toimenpiteiden suunnittelu
o Toimenpiteitä tulee suunnitella kaikille alle hyvässä tilassa oleville vesimuodostumille tai 

vesimuodostumille, joiden hyvä tai erinomainen tila uhkaa heikentyä

• Sektorikohtaisten suunnitteluoppaiden ajantasaistaminen (valtakunnallinen työ)
o Palautteen (kuulemiset, EU-komissio) ja toimintaympäristön muutoksen (ilmastonmuutos, lainsäädäntö 

ym) huomioon ottaminen

• Kevään YTR-kokousten asialistoille

• Sidosryhmätilaisuus YM Pankkisalissa toukokuussa (valmistelussa)

• Edellisen kauden toimenpiteiden toteutumistietoja kootaan
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Vaarallisten ja haitallisten 
aineiden kuormitusinventaariot

• 2013 inventaario: 41 prioriteetti- ja 12 kansallista 
ainetta

₋ Vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen 
liitteiden C1 ja D aineet

₋ VHA4: Vain Hg, Ni, Cd ylittivät ympäristönlaatu-
normit (kemiallinen tila alle hyvä) 

₋ Hyvä tila pitää saavuttaa v. 2027 (paitsi UBI-aineet)

₋ Uusi inventaario ”vanhoille” aineille 2019

• 2018: 12 uutta prioriteettiainetta/-aineryhmää

₋ VHA4: ei ylityksiä, ts. ei tarvetta toimenpiteisiin

₋ PFOS valtakunnallisesti suurin ongelma (Oulujoen 
kuorma 1,8 kg/v)
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Uudet prioriteettiaineet: 

o Kasvinsuojeluaineita: dikofoli, kinoksifeeni, aklonifeeni, 

bifenoksi, sybutryyni (irgaroli), sypermetriini, diklorvossi, 

heptakloori ja heptaklooriepoksidi sekä terbutryyni

o Muita: dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset yhdisteet, heksabromi-

syklododekaanit (HBCDD, palonsuoja-aine), perfluoro-oktaani-

sulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS)

PFOS



Poimintoja EU:n suosituksista – alustava palaute 2. 
krs suunnitelmista

• Pinta- ja pohjavesien seurantaa tulee edelleen tehostaa

• Ns. uudet hankkeet käsiteltävä VPD:n ja Weser-päätöksen linjauksen mukaisesti
• Vesimuodostuman tila ei saa heikentyä, tilan heikentymistä on yhdenkin laatutekijän heikentyminen 

• Tavoitteista voi poiketa tiettyjen edellytysten täyttyessä: vesimuodostumaa fyysisesti muuttava hanke tai 
vesistöä kuormittava hanke, jos se heikentää erinomaisen tilan hyvään > poikkeamisen käsittelyä 
lainsäädännössä tulisi parantaa

• Kaikkien vesivoimalupien tarkistaminen/muuttaminen, jotta varmistetaan VPD-
tavoitteiden saavuttaminen; ekologinen virtaama, kalatiet ja muut haitallisia 
vaikutuksia vähentävät toimenpiteet käyttöön

• Kaikilla vesienhoitoalueilla varmistettava sitoutuminen toimenpiteiden rahoitukseen

• ...
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Merenhoidossa tapahtuu

• Merenhoidon suunnittelun ajankohtaisia
• Meriympäristön tila 2018 ja muut raportit julkaistaan lähiaikoina

• Toimenpiteiden toteutumisen seuranta tulossa verkkoon alkutalvella

• Seurantaohjelman laatiminen aloitettu, kuuleminen 2019 lopulla

• Toimenpideohjelman päivitystä varten aletaan valmistautua

• Merialuesuunnitelmia laaditaan maakuntien liittojen 
vetäminä, tavoitteena edistää

• merialueen käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, 

• merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 

• meriympäristön hyvän tilan saavuttamista

>> Esittely kevään YTR-kokouksessa
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Vesienhoidon kuulemispalaute 2018

1



Palautteen antajat VHA4:llä

• Valtakunnalliset tahot, 16 lausuntoa (6 v sitten 12)
o Bioenergia ry, Fortum Power and Heat Oy, GTK, LVM, Liikennevirasto, Luke, Metsäteollisuus ry,

Metsähallitus, MTK, Puolustusministeriö, STM, Suomen CA-viljelyn yhdistys FiCA, Suomen Riistakeskus,
Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö, Vesilaitosyhdistys, WWF

• Alueelliset tahot, 7 lausuntoa (33)
o Kainuun liitto, Oulu, Kajaani, Kuusamo, MTK Pohjois-Suomi,

Oulun Vesi, SLL Pohjois-Pohjanmaan Piiri
o Eikö mitään uutta tarjolla? Eikö kommentoitavaa? Eikö vaan kiinnosta?

• Yhteistyöryhmien jäsenet, 4 palautetta
• Yksityishenkilöt, 12 palautetta (36)
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• Osallistumismahdollisuuksia ja Vesikarttaa kiiteltiin
• ”Keskeiset kysymykset tunnistettu hyvin”, joitakin lisäehdotuksia:

• Soiden ja turvemaiden käyttö ja tutkimus, turvetuotanto
• Vesienhoidon huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa
• Vedenhankinnan turvaaminen ja raakaveden laadun varmistaminen
• Peruskuivatus

• Joistakin asioista vastaajilla oli vastakkaisia näkemyksiä
• Tavoitteiden oltava realistisia, niistä poikkeamisen ja lieventämisen oltava mahdollista,

elinkeinon harjoittamisen edellytykset eivät saa heikentyä           Kaikki mahdollinen on tehtävä
vesien tilan parantamiseksi, jotta tavoitteet saavutetaan viimeistään 2027

• Pilaaja maksaa          Kustannukset korvattava toimijoille
• Tiukempi normiohjaus          Vapaaehtoisuus

• Kustannustehokkuutta sektorien välillä tulisi tarkastella aiempaa paremmin
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Toimeksiantoja ja muita nostoja
• ”Vuonna 2012 ELY-keskukselle esitettiin, että sen tulisi ryhtyä ... säännöstelyn lupaehtojen

tarkistamiseen. Toimenpideohjelmaan tulee kirjata vireillepanotehtävä ja ELY-keskuksen on
viipymättä pantava toimeksi asian valmistelu.”

• OR: asiassa on jo aiemmin ryhdytty toimenpiteisiin; toimenpiteiden suunnittelu alkaa, kun uusi
luokitus on valmistunut

• ”Liikennevirasto on mielellään mukana vesienhoitosuunnitelmien laadinnassa ja niiden
ympäristövaikutusten arvioinnissa ja pyytää suunnitelmia jo laadintavaiheessa kommenteille”

• OR: ELYjen Liikennevastuualueen YTR-jäsenet edustavat Liikennevirastoa

• ”Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi tarvitaan yksityiskohtaisemmat jokitason suunnitelmat”
• Toimenpideohjelmista löytyy joki- ja jopa vesimuodostumatasoiset tiedot
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Seuranta ja luokittelu
• Mitatun tiedon puute, asiantuntija-arviot

• Kaikkia rekistereihin tallennettuja luokittelun kriteerit täyttäviä tietoja käytetään
• PP 661 vesimuodostumaa, seurantaa n. 80 hav.paikalla/v.

• Seurannan tulee olla puolueettoman ja ammattimaisen tahon toteuttamaa ja julkisin
varoin kustannettua

• P-Pohjanmaalla vesistötarkkailut tuottavat enemmän tietoa vesien tilasta kuin
ympäristöhallinnon seuranta

• Pintavesien tilan arvioinnin perusteena olevan aineiston yhdenmukaisuus
• Laaja & suppea ekologinen luokitus, vedenlaatuluokitus, asiantuntija-arvio (mallit, ryhmittely,

karttatarkastelut, yksittäiset vedenlaatutulokset)

• Mallien kalibrointiin ja validointiin tarvitaan mittauksia pitkinä aikasarjoina
• Uusien seurantamenetelmien toimivuuden varmistus mittausten avulla

• Järvissä ja rannikolla kaukokartoitusta tukeva näytteenotto ajoitettu satelliittien ylilentopäiviin
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• Toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta
• Veden väri ja kiintoainepitoisuus pintavesien luokittelun kriteereihin

• Veden väri tyypittelytekijä
• Kiintoainepitoisuudelle ei ole luokkarajoja

• Pienvesien biologisen tilan selvittämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota
• PP: 4 puroa 39 jokikohteesta v. 2018

• Kalojen elohopeapitoisuuden arviointi jokityyppien perusteella kummastuttaa
• 2010-luvulla tehdyissä mittauksissa (576 paikkaa) ylitykset pääosin Oulujoen eteläpuolella,

humustyypeissä pitoisuudet luontaisesti korkeampia

• Seurantaohjelmat kommenttikierrokselle ja vesistökohtaiset ekologisen tilan
muutokset ohjelmakausien välillä julkisesti nähtäville

• Molemmat vhs-kuulemisasiakirjassa ja Hertassa VeMu2 luokittelutiedoissa, Vesikartassa ei näy
muutoksen syyt!

6



Maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto
• Metsätalouden kuormitus on kasvussa, tarvitaan tutkimusta ja toimenpiteitä; huoli

lisääntyvästä metsänkäsittelystä erityisesti turvemailla – toisaalta biotalous tuotiin esiin
mahdollisuutena

• Ennallistaminen: uhka vai mahdollisuus vesienhoidolle
• Maataloudessa maan rakenne ja kasvukunto keskeistä
• Kotieläintalouden keskittymät ja lannan levitys turvemaille ongelmana
• Maataloudessa toimenpiteiden kohdentamisessa edelleen haasteita -

mahdollisuuksia
• Neuvontahankkeet tärkeitä, kuntien valvontaresurssit eivät ole riittävät
• Rahoitus: Sekä maataloudessa että metsätaloudessa tukea suunnattava

vesiensuojelu- ja ympäristötoimiin, ennemmin kuin yleisempään toiminnan tukemiseen.
Kompensaatiota mieluummin kuin rajoittavia normeja.
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• Turvetuotannosta
• Vesiensuojelua tulee tehostaa selvästi tai luopua turpeen käytöstä
• Toisaalta esitettiin kuormitusosuuden olevan hyvin vähäinen ja vaikutusten paikallisia

• Nostoja keskeisiksi kysymyksiksi
• Luonnonmukaisen peruskuivatuksen tukeminen ja edistäminen
• Vesistön lähtökohdista tapahtuva vesiensuojelutoimenpiteiden mitoituksen suunnittelu

(metsätalous)
• Metsien jatkuvapeitteinen kasvatus?
• Ilmastomuutos ja puunkorjuu
• Turvemaiden pellonraivaus
• Kunnostusojitus happamilla sulfaattimailla

• Hyvästä vesiensuojelusta normi, ei ekstrakustannus
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Yhdyskunnat ja haja-asutus

• Vesienhoidon tavoitteet haastavat myös vedenhankintahankkeita. On
tärkeää, että tavoitteista on mahdollista poiketa esim. kun kyse on
yhteiskunnan välttämättömyyspalvelusta tai yleisestä edusta, kuten
vedenhankinnan turvaaminen.

• Vedenhankinta on otettu hyvin huomioon vesienhoidon suunnittelussa
pohjavesien suojelun osalta. Vedenhankintaan käytettävien raakavesien
laadun huomioiminen haja- ja pistekuormituksen hallinnassa on tärkeää
myös pintavesien osalta. Seurantavelvoitteiden tulisi olla
suhteessa kuormittavaan toimintaan (pilaaja maksaa).
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• Vaikka paljon on jo tehty, yhdyskuntajätevesiin liittyen tarvitaan lisää tietoa
vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden vaikutuksista ja lähteistä
sekä teknis-taloudellisista mekanismeista ongelman hallitsemiseksi

• Järjestelmiä kehitettäessä tulee tehostaa haitallisten orgaanisten aineiden,
mikromuovien ym. poistoa, jotta liete on turvallista kierrättää

• Häiriöpäästöjä voi vähentää esim. hulevesien ja puhdistamoiden ohijuoksutusten
hallinnalla

• Haja-asutusalueiden jätevesiasiat huolestuttavat; viemäröintihankkeille ei
saatavissa valtion avustusta ja hankkeiden toteutuminen epävarmaa. Laitoksilla
tulee olla tekniset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluista.

• Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevalle neuvonnalle ja valvonnalle
edelleen tarvetta
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Teollisuus, kaivokset

• Kuormituksen hallinnassa yksi keskeisiä asioita on nykyisen kaivostoiminnan päästöjen
seuranta ja vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttaminen. Myös uusia kaivoksia on
aloittamassa toimintaansa, ja on tärkeää, että päästöihin pystytään reagoimaan ennen
kuin ne aiheuttavat vesistöhaittoja

• Asiakirjassa mainitaan kaivoksen sulkemisen ja jälkihoidon keskeiseksi tavoitteeksi
saattaa alue ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitattomaan tilaan. Keskeistä on vaatia
haitatonta tilaa silloinkin, kun kaivoksen toiminta on keskeytyksissä

• Toiminnanharjoittajaa ja muita vastuullisia pitää vaatia huolehtimaan
ympäristönsuojelusta, esimerkiksi estämään rikastushiekkakentän kuivumisen ja
pölyämisen
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Vesirakentaminen ja säännöstely
• Vaelluskalaston ja sen sekä muun vesieliöstön luontaisen elinkierron

palauttaminen
• Vanhojen siltarumpujen esteellisyyden vähentäminen ja uusien siltarumpujen rakentamisessa

huomioiminen
• Muut esteellisyyttä aiheuttavat vesirakenteet

• Ilmastonmuutokseen varautuminen
• Säännöstelyn kehittäminen kaikki käyttömuodot huomioiden
• Tulvariskin hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensovittaminen

• Vesivoiman tuotantoedellytykset ja tarvittava säätövoima on turvattava,
mutta toisaalta haittoja oli vähennettävä tavoitteita kiristämällä, vesilakia
uudistamalla ja uusia velvoitteiden asettalla
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Vesien kunnostaminen
• Pääpainon tulee olla toimenpiteiden toteutuksessa, toimenpideohjelman on oltava konkreettisempi ja eri

toimijoita ohjaavampi sekä suunnitelmallinen

• Käytettävissä olevien voimavarojen turvaaminen: taloudellinen, asiantuntija- ja tekijäresurssi vs. meneillään
oleva maakuntahallintouudistus

• Painopiste konkreettisissa vesiensuojelutoimissa

• Omatoimisuus vesistökunnostuksissa, maanomistaja esim. kosteikot, kuitenkaan pelkkä talkooinnostus ei riitä

• Isoihin hankkeisiin tarvitaan ja kaivataan sitä roolia, joka ELY-keskuksilla oli aiemmin

• Kunnostuksessa huomioitava koko valuma-alue

• Myös kunnostusalueen toiminnanharjoittajat mukaan kunnostuksiin

• Paikallisen tason toiminnan neuvontaa, ohjausta, rahoitusta ja avustamista hankkeiden kaikissa vaiheissa

• Asiantuntijaopastuksen tarve kasvaa

• Yhteistyön tekeminen tärkeää!
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Pohjavedet - Suojelusuunnitelmat
• Suojelusuunnitelmien tulisi perustua riittävään tietoon alueellisista olosuhteista. Menettelyjen

yhteydessä tulisi tarkistaa myös pohjavesialuerajauksia.
vPohjavesialueen rajausten tarkastelua onkin jo yhdistetty Kajaanissa tänä vuonna laadittuun

SuSu:un.
vPyrkimys tarkempiin hydrogeologisiin perusteisiin Susujen taustallaà tehtiin mm. virtausmalli

suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä

• Suojelusuunnitelmilla tulisi olla nykyistä vahvempi ohjaava vaikutus
vSuojelusuunnitelmien laatiminen on nykyään sisällytetty lakiin vesienhoidon ja merenhoidon

järjestämisestä  (Muutossäädös 1263/2014)

• Toimenpidesuosituksissa tulisi painottaa toteuttamiskelpoisuutta ja kustannustehokkuutta
• Maalämpökaivoista aiheutuvien riskien pienentämiseen etsittävä ratkaisuja sekä

lupakäytäntöjen yhtenäistämistä
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Pohjavedet – Tiedon lisääminen ja kaavoitus
• Vesienhoitoalueella on runsaasti vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita, joiden

hydrogeologisista olosuhteista ei ole riittävästi tietoa.
• Pohjavesialueiden luokittelutyö vaatii lisätietoa pohjavesien sekä maa- ja vesiekosysteemien

riippuvuussuhteista.
• Tietojärjestelmiä kehitettävä ja laajemmin eri toimijoiden hyödynnettäviksi

vErityisesti aluehallintouudistuksen yhteydessä tähän tulisi muistaa kiinnittää huomiota

• Ennakoiva pohjavesien suojelu: pohjavesialueiden huomioiminen maankäytönsuunnittelussa
• Ristiriitaisuuksia/näkökulmaeroja: pohjavesialueiden merkitsemisessä kaavoihin, pohjavesialue-

sekä seurantatietojen tuottamiseen.
• Pohjavesialueiden määritystyö ym. yhteistyössä maanomistajien kanssa

vHaaste pohjavesialueiden määritystyössä alueiden suuren määrän vuoksià menee pitkälti yleisen
kuulemisen kautta
vRajaukset hydrogeologisin perustein
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Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus

1



Maatalous

2

Toimenpide Tavoite Pohj / Ouluj / Etel Toteuma 2018

Maatalouden suojavyöhykkeet 600 / 600 / 6000 1670 / 720 / 6425

Peltojen talviaikainen eroosion torjunta (mitä lasketaan) 6 600 / 17 200 / 105 900 20 000 / 9 600 / 130 000

Lannan ja orgaanisen aineen käyttö 3 300 / 1 600 / 21 600 2 000 / 4 500 / 31 200

Tilakohtainen neuvonta 140 / 70 / 720 134 / 60 / 792

Säätösalaojitus HS-mailla 200 / 100 / 4000 2600



Metsätalous

Toimenpide Tavoite Pohj / Ouluj / Etel Toteuma 2018

Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu 920 / 2700 / 2600 ha/v 410 / 80 / 2130 ha/v (MK)

Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta 42 / 24 / 126 kpl

Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu 252 / 100 / 720 kpl
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Turvetuotanto
• 2013

4

• 2017        -tiedot kesäaikaisen pintavalutuksen muuttamisesta ympärivuotiseksi puuttuu vielä



Vesistöjen säännöstelyjen kehittäminen Pohjois-
Pohjannmaalla

Kimmo Aronsuu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus



Iso-Lamujärvi (Luparajat, IM)
• Erityisesti juoksutusehtojen noudattaminen

tuottanut ongelmia
• Hakemus luvanmuttamiseksi AVIssa

• VHS-tavoitteet huomioitu

Kortteisen tekojärven padotus- ja juoksutusselvitys
(VHS, Luparajat, IM)
• Säännöstely haittaa järven tilaa ja heikentää

alapuolisen joen vedenlaatua, pato ehdoton
nousueste, luparajat tulevat ongelmaksi IM myötä

• Selvitetty säännöstelyn lopettamista => liian suuret
tulvahaitat

• Suunnittelua jatketaan Iso- ja Vähä-Lamujärvien
lupapäätösten jälkeen

Uljuan allas ja vähävetinen uoma (Luparajat, VHS, IM)
• Säännöstelyrajojen tarkistus (erityisesti

kevätkuoppa) ja vähävetisen uoman
ympäristövirtaamatarkastelu

• Padotus- ja juoksutusselvitys 2016
• Lupahakemus myöhemmin

Vähä-Lamujärvi (vähämerkityksellinen säännöstely)
• Säännöstelyllä vain vähäinen tulvasuojelumerkitys
• Hakemus säännöstelyn lopettamiseksi AVIssa

Pyhäjärvi (Luparajat, VHS, IM)
• Säännöstelyrajojen noudattaminen

tuottanut ongelmia (talvitulvat)
• Heikkolaatuisen veden takaisinvirtaus

Junttiselältä ja hieman nössö kevättulva
heikentää ekologista tilaa

• Hakemus luvan muuttamiseksi AVIssa

Kuonanjoki (VHS)
• 7 km 10 kk/v lähes kuivillaan
• Sopimus ympäristövirtaamasta

vuodesta 2017 lähtien

ETELÄINEN ALUEKuonanjärvi (VHS, IM)
• Talvialeneman lieventäminen ja

säännöstelykäytännön hienosäätö muina
vuoden aikoina

• Selvitys valmistunut 2017
• Säännöstelyohjeen (-luvan) päivitys 2018



Kuusinkijoen ja Ala-Vuotunkijärven säännöstelyn
kehittäminen (VL 19:7, VHS)
• Lyhytaikaissäännöstely ja toistuvat käyttökatkot =>

haitta mm. tärkeälle taimenkannalle
• Useita neuvotteluja ja selvityksiä
• Lupahakemus valmisteilla; myös sopiminen vielä

mahdollista

Irnijoen ympäristövirtaama (VL 19:7, VHS)
• Irnijoki jäi keväällä 7 kilometrin matkalta kuiville noin

kuukaudeksi
• Useita neuvotteluja ja selvityksiä sekä

ympäristövirtaamatyöpaja
• Sopimus ympäristövirtaamasta 2017

Pintamojärven säännöstelyn kehittäminen (VHS,
virkistyskäyttö)
• Turverantojen eroosiota ja vähäistä kehittämisen

tarvetta kaikkina vuodenaikoina
• Säännöstelysuositukset viranomaisen ja voimayhtiön

välille  2016

POHJOINEN ALUE

Kostonjoen ympäristövirtaama (Luvanhaltijan
kehittämishanke)
• Lupa lopettaa juoksutus Kostonjärvestä keväällä noin

kuukaudeksi
• Sopimus ympäristövirtaamasta 2017

Hupisaaren purot
(Vapaaehtoinen, kaupunki,
MMM kärkihankeraha, ELY)

Oulu



ETELÄINEN ALUE
Piehinkijoen-Haapajoen-Pattijoen vesistö

Kalajanjoki

Kalajoen alaosa

Suunnitteilla olevat



Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan vesienhoidon
yhteistyöryhmän yhteinen
kokous 22.11.2018

Toimenpideohjelmaa
tukevien hankkeiden
toteutus 2016-2021

Jari Pesonen



Vesienhoitosuunnittelu 2016-2021, Kainuu
§ Hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevat järvet:

– Kaupunginlampi, Kajaani (selvitys 2018-2019)
– Kuluntajärvi, Kajaani (selvitys 2019-2020)
– Vimpelinlampi, Kajaani (selvitys 2018-2019)
– Kivijärvi, Kajaani
– Sokajärvi, Kajaani (selvitys tehty) (ei toimenpiteitä toteutukseen)
– Haatajanjärvi, Kuhmo (selvitys tehty v. 2015) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2016-)
– Korkanajärvi, Kuhmo
– Puokiojärvi, Puolanka (selvitys tehty v. 2015 (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2017)
– Särkijärvi-Syväjärvi, Kuhmo (selvitys v. 2017-2018)
– Räätäjärvi, Sotkamo (selvitys v. 2016-2017)
– Kolmisoppi, Sotkamo
– Sotkamojärvi, Sotkamo (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä tehty, koekalastus 2017)
– Heinonen, Sotkamo
– Jumalisjärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2014-)
– Ruokojärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2014-)
– Korpijärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2014-)
– Naamajärvi, Suomussalmi (selvitys tekemättä)
– Kuivajärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2014-)
– Pieni Kuivajärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2014-)
– Yhteensä 19 järveä
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Vesienhoitosuunnittelu 2016-2021, Kainuu
§ Hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevat joet:

– Tervajoki-Hakojoki, Hyrynsalmi
– Nuottipuro, Kajaani
– Kivijoki, Kajaani
– Sopenjoki, Kajaani (selvitys v. 2015-2016)
– Vuolijoki-Ryynäsjoki, Kajaani (selvitys v. 2015-2016) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2019)
– Mainuanjoki-Niittyjoki, Kajaani
– Tuhkajoki-Korentojoki, Sotkamo
– Purasjoki-Kivijoki, Suomussalmi
– Yhteensä 8 jokea
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VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA 2016-2021,  VHA 4/KAINUU

2016 (€) 2017 (€) 2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 2021 (€) YHTEENSÄ (€)

SUUNNITTELU

Vuolijoki-Ryynäsjoki, Kajaani 25 000 25 000

Räätäjärvi, Sotkamo 30 000 30 000

Kaupunginlampi-Vimpelinlampi, Kajaani 45 000 45 000

Särkijärvi-Syväjärvi, Kuhmo 40 000 40 000

Sopenjoki, Kajaani 30 000 30 000

Kuluntajärvi, Kajaani 30 000 30 000

KUNNOSTUSTEN TOTEUTUS

Jumalis-, Kuiva-, Ruokojärvi ja Kuiva-,

Pieni-Kuivajärvi, Suomussalmi 20 000 18 000 18 000 30 000 18 000 18 000 122 000

Puokiojärvi, Puolanka 60 000 30 000 90 000

Haatajanjärvi, Kuhmo 7 000 7 000 10 000 21 000

Vimpelinlampi-Kaupunginlampi, Kajaani 70 000 60 000 130 000

Räätäjärvi, Sotkamo 60 000 30 000 90 000

YHTEENSÄ (€) 52 000 95 000 123 000 130 000 148 000 108 000 656 000



Yhteistyöryhmien jatko ja
toimintaperiaatteet

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 22.11.2018

Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

14.11.2018



Laissa vesienhoidon järjestämisestä

2Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

§ Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain
(1299/2004) 14 §:n mukaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen on järjestettävä
vesienhoitosuunnitelman valmistelun eri
vaiheissa riittävä yhteistyö ja vuorovaikutus
toimialueensa eri viranomaisten ja muiden
tahojen kanssa. Tätä varten tulee olla vähintään
yksi yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmiä voidaan
myös perustaa useampia vesistöalueittain



Tilanne ja käytännöt 1/3

3Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

§ Ryhmien toimikausi päättyy v. 2018 lopussa,
suunnittelukausi v. 2021 lopussa
§ ELY-keskukset nimeävät yhteistyöryhmät

uudelleen vuosille 2019-2020
§ Ryhmien tehtäviin tulee sisällyttää merenhoito

siltä osin, kun ne liittyvät ELY -keskuksen
tehtäviin
§ ELYt asettavat omat vesien- ja merenhoidon

yhteistyöryhmänsä
ü POP 50 ja KAI 33 jäsentä



Tilanne ja käytännöt 2/3

4Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

§ Kuntien osallistumista tulisi pyrkiä
tehostamaan/lisäämään, jos mahdollista
§ Merenhoitoon liittyviä yhteistyötahoja tulisi lisätä, jos

on puutteita
§ AVIn edustaja? Maakuntaliittojen roolin

vahvistaminen?
§ Puolustusministeriö: Puolustusvoimien edustaja
§ Myös muiden uusien tahojen nimeäminen mahdollista



Tilanne ja käytännöt 3/3

5Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

§ Pyritään hoitamaan asia kevyellä menettelyllä
ü Nimeämispyynnöt vain lisättäville tahoille, PV

logistiikkalaitokseen yhteinen
ü Viesti yhteistyöryhmien nykyisille jäsenille ja

varajäsenille.
o todetaan kalastusalueiden muuttuminen

kalatalousalueiksi ja sen mukaiset toimet
o nykyisille tahoille annetaan mahdollisuus vaihtaa

edustajaa (ilmoitus sihteerille)



Yhteistyöryhmän rooli (nimeämispyyntö 2016)

• Yhteistyöryhmiin pyritään saamaan mukaan tahoja, jotka voivat aktiivisesti
edistää vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa sekä osallistua kolmannen
vesienhoitokauden vesienhoitosuunnitelmien tarkistuksen valmisteluun.

• Yhteistyöryhmän jäsenillä on merkittävä rooli oman toimialansa
toimenpiteiden edistämisessä ja toteutuksessa.

• Jäsenten odotetaan tuovan omaa osaamista ja asiantuntemusta sekä
taustaryhmänsä näkemyksiä suunnitteluun, joka tähtää vesienhoito- ja
merenhoitosuunnitelman tarkistamiseen. Tämä edellyttää toimivaa
tiedonkulkua oman taustaryhmän kanssa.

• Yhteistyöryhmän toiminnassa painotetaan vuorovaikutteisuutta ja yhdessä
tekemistä.



Veli-Matti Hilla
kestävän kehityksen johtaja
22.11.2018

»Terrafamen
tilannekatsaus
»Terrafamen
tilannekatsaus



»Terrafame Oy on sotkamolainen
yritys

§ Terrafame Oy:n toiminta alkoi syyskuussa 2015.
§ Yhteiset arvomme ohjaavat jokapäiväistä

toimintaamme: turvallisuus, tehokkuus ja
sitoutuminen.

§ Visiona on olla kustannustehokkuudessa alan
parhaassa kolmannessa globaalisti.

§ Omistajat: Suomen valtio (Suomen Malmijalostus),
Trafigura-konserni (Galena) ja Sampo.



»Tuotannon ylösajo on
sujunut tavoitteiden
mukaisesti



»Tuotantomäärät kasvaneet suunnitellusti
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»Tapaturmataajuus liukuvasti 12 kuukauden ajalta 7,3

Tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa
työtuntia kohti. Tilanne 30.9.2018.

Terrafamella

665
työntekijää

Liukuva
12 kk

Tapaturmataajuus
Terrafamen työntekijät

Tavoite 2018
alle 2,5



»Terrafamen vaikutuksia Kainuun ja Suomen talouteen

1) 0,2 % Suomen BKT:sta verrattuna vuoden 2013 tasoon. 3) Yhteenlaskettu tuotannon arvo koko Suomen tasolla kerrannaisvaikutuksineen.
2) Terrafamen viennin arviointu arvo nykyisin hintaennustein. 4) Vaikutus Kainuun kokonaistuotokseen kerrannaisvaikutuksineen.



»Terrafame investoi
akkukemikaalitehtaaseen

§ Terrafamen tuotanto ja talous ovat
ylösajon aikana kehittyneet hyvin ja nyt
on uusien ratkaisujen aika.

§ Investoinnin arvo on 240 miljoonaa
euroa.

§ Tuotanto aloitetaan vuoden 2021
alussa.

§ Tehdas kasvattaa yhtiön liikevaihtoa
noin 200 miljoonalla eurolla vuosittain.



»Terrafame on hakenut
valtioneuvostolta lupaa uraanin
talteenotoon

§ Terrafame on 31.10.2017 hakenut valtioneuvostolta
lupaa uraanin talteenotolle.

§ Talteenoton aloittaminen vaatisi Terrafamelta
noin 10 miljoonan euron investoinnin uraanin
talteenottolaitokseen, johon on aiemmin investoitu
75 miljoonaa euroa.

§ Mikäli valtioneuvosto päättää myöntää luvan,
uraanin talteenotto voisi alkaa arviolta vuoden
2019 lopulla.



» Prosessin hyödyntäminen sulfaatin
hallinnassa



»Kaivosalueen vedenpuhdistus on tehokas kokonaisuus

Prosessivesien kierto

Sade- ja valumavesien kierto

Käänteisosmoosista
sulfaatti palautetaan
bioliuotukseen

Sadevettä
hyödynnetään
prosessissa



»Kaivoksen vesivarastot tavoitetasolla

JL1



Dia 11

JL1 Joni Lukkaroinen; 28.1.2018



»Purkuveden pitoisuudet selvästi alle luparajojen

1) Yksittäisen näytteen sallittu maksimipitoisuus.
2) Ei asetettuja luparajoja lyijylle (Pb) ja natriumille (Na).



» Ympäristöturvallisuus» Sulamisvesien käsittely sujui
hyvin luparajojen puitteissa

Vesikuva

» Lähivesistöjen tila



»Ympäristövaikutuksia seurataan laajasti

§ Kaivoksen toimintaa ja sen vaikutuksia tarkkaillaan
erittäin laajassa velvoitetarkkailussa.
§ Lisäksi analysoidaan suuri määrä ympäristönäytteitä

omassa laboratoriossa.
§ Lähiasukkaiden kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä, ja

heidän tekemänsä havainnot otetaan huomioon.

0
5

10
15
20
25
30

ta
m

m
i

hu
ht

i
he

in
ä

lo
ka

ta
m

m
i

hu
ht

i
he

in
ä

lo
ka

ta
m

m
i

hu
ht

i
he

in
ä

lo
ka

ta
m

m
i

hu
ht

i
he

in
ä

lo
ka

ta
m

m
i

hu
ht

i
he

in
ä

lo
ka

ta
m

m
i

hu
ht

i
he

in
ä

lo
ka

ta
m

m
i

hu
ht

i
he

in
ä

lo
ka

ta
m

m
i

hu
ht

i
he

in
ä

lo
ka

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Naapureiden ympäristöhavainnot 2010–2017



»Lähivesistöjen tilanne, Vuoksen vesistö

§ Vuoksen vesistöön ei ole juoksutettu
vesiä kevään 2016 jälkeen
§ Ylä-Lumijärvi eristetty ympärysojilla
§ Kivijärven matalimmat syvänteet

kiertänet pohjaan saakka, kaksi syvintä
syvännettä edelleen kerrostunut
§ Laakajärvellä ja Kiltuassa

sulfaattipitoisuudet jo hyvin lähellä
luonnontilaista tasoa

23.1.201915



»Lähivesistöjen tilanne, Oulujoen vesistö

23.1.201916

§ 2016 vuodesta alkaen juoksutus pääosin
Nuasjärven purkuputkeen
§ Vanhoille reiteille juoksutettu pieniä määriä

keväisin
§ Salmisen ja Kivijärven syvänteissä edelleen

kerrostuneisuutta (ko. järvet eivät enää
purkureitillä)
§ Kolmisopen  ja Jormasjärven

sulfaattipitoisuudet laskeneet
§ Nuasjärven sulfaattipitoisuudet putken

käyttöönoton jälkeen 2016-2017 oletetulla
tasolla, 2018 oletettua alhaisempia (oletettua
pienempi kuormitus)



»Oulujoen reitti, kehityskuvaajia

23.1.201917
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»Purkuputken vaikutukset Nuasjärveen olleet oletettuja

18

Happitilanne (Reh 135)

Sähkönjohtavuus (Nj 23)

Lähde: Ympäristöhallinnon tietokanta

Nj 23

Pinta
Välikerros
Pohja



»Extracting innovation



Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas -
vesiensuojelu

Eeva-Liisa Jorri & Ann-Mari Kuparinen

19.11.2018



Uusi ympäristöopas

• Oppaan ohjeistus perustuu lainsäädännön,
metsäsertifioinnin ja Metsähallituksen itse
asettamiin vaatimuksiin ja suosituksiin
toimenpiteistä

• Tavoitteena edistää metsien monimuotoisuutta ja
ekosysteemipalveluita valtion monikäyttömetsissä

• Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas ja
metsänhoito-ohje muodostavat kattavan
ympäristöohjeistuksen

Kuva Arto Kammonen



Ympäristöopas e-kirjana

• Uusi opas otettiin käyttöön kesäkuussa 2018 eli
siitä lähtien toiminta uusien ohjeiden mukaan

• E-kirja, ei enää painettua kirjaa

• www.metsa.fi/yopas

• 3 min video:
https://www.youtube.com/watch?v=kWRPCTjUCpw&f
eature=youtu.be



Suurimmat muutokset

• kuolleen puun korjuun lopettaminen

• riistatiheiköiden koon ja määrän
kasvattaminen

• vesiensuojelun tehostaminen mm. uusia
paikkatietoaineistoja hyväksi käyttäen

Kuva Markku Tervonen

Kuva Eino Piri



Vesien suojavyöhykkeet

• Suojavyöhykkeen leveys vaihtelee
yhdelläkin kohteella tarpeen mukaan
(vesien ja monimuotoisuuden suojelu sekä
maisema)

• Puustoisen suojavyöhykkeen minimi
edelleen 5 m
• Viiden metrin kaistan ulkopuolella

puustoista suojavyöhykettä voidaan käsitellä
harventaen, arvokkaimpia puita poimien tai
eri-ikäisrakenteisen metsän
kasvatushakkuulla

• Virkistyskäyttökohteilla on mahdollista
käsitellä puustoa rantaan saakka



Paikkatietoaineistot vesiensuojelussa

• Paikkatietoaineistojen tehokas
hyödyntäminen, mm. kosteusindeksi ja
pintavesien virtausmallikartta

Virtausmalli: kaltevuus



Aktiivinen luonnonhoito

• Vaellusesteiden poisto virtavesistä
(pääasiassa tienrakennuksen ja teiden
peruskorjauksen yhteydessä,
alivesipinnan nosto)

• Vesien ohjaaminen pintavalutukseen
suojelu- ja muille soille

• Säästöpuuryhmien poltto ja
erillisrahoitetut luonnonhoidolliset
kulotukset

• Edelleen mukana myös soiden
ennallistaminen, purokunnostukset,
paahdeympäristöjen ja lehtojen hoito
sekä haitallisten vieraslajien torjunta

Kuva Lauri Karvonen



Koulutus omatoimiopiskeluna Ahjossa





www.facebook.com/metsahallitus
www.twitter.com/metsahallitus

www.metsa.fi



On rahoitusta, neuvontaa &
toimintaa paikkakunnan
parhaaksi



Pienimuotoiset vesistönkunnostushankkeet
Leader-tuen avulla

Yleishyödyllinen kehittämishanke, tuki 80 %
- Hankkeessa suunnitellaan vesistönkunnostustoimia
- Hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. palkkakulut, ostopalvelut, matkakulut ja
laitevuokrat
- Hanke voi sisältää erilaisia mittaus-, tutkimustoimenpiteitä, tulosten analysointia sekä
selvitys siitä, mitä toimia vesistössä tulisi tehdä jatkossa. Selvityksen tarkoitus on
tähdätä varsinaiseen investointiin, jolla kunnostustoimet toteutetaan.

Yleishyödyllinen investointihanke, tuki 50%
- Esim. erilaiset virtavesien kunnostus- ja vesiensuojelurakenteet, ostopalveluna

toteutettavat toimet sekä koneiden, laitteiden ja kaluston hankinta.
- Yksityisen rahoituksen osuudesta enintään 90% voi tehdä talkootyönä.



Pienimuotoiset vesistönkunnostushankkeet
Leader-tuen avulla

Hakija ja hakeminen:
• Tukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt ja kunnat.
• Oulun Seudun Leaderin toiminta-alue: Ii, Kempele, Muhos, Utajärvi, Pudasjärvi ja

Oulun maaseutualueet. Myös Koillismaan Leaderin toiminta-alue.
• Hankesuunnitelmassa tulee huomioida Leader-periaate: alhaalta-ylöspäin
• Mietittävä, miten tuettua kohdetta ylläpidetään jatkossa.
• Ole heti hankkeen ideointivaiheessa yhteydessä Leader-toimistoon!
• Hakemus jätetään sähköiseen Hyrrä-järjestelmään.
• Älä aloita toimia ennen kuin hakemus on vireillä!



Hankkeen hakeminen ja eteneminen

Hankesuunnitelma
- Hakija: mitä tekee tai millaista toimintaa järjestää ja paljonko ihmisiä osallistuu toimintaan
- Hankkeen tarve: Mistä tarpeesta lähtöisin, miksi hanketta tarvitaan
- Hankkeen toteutusaika
- Mitä toimia hankkeessa tuona aikana tehdään, konkreettiset toimenpiteet ja kuka tekee
- Miten hankkeessa tehtävät toimet vaikuttavat hakijan/alueen asukkaisiin hankkeen aikana ja sen

jälkeen. Miten hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu.
- Tiedottaminen
- Kustannukset

Idea Leader-
toimisto

Hakemus
vireille

Aloitus
aikaisintaan

Hakemuksen
täydentäminen

Hallitus ELY Maksatus



Kalatalouden Kehittäminen-hanke, Kake

• Hanketta hallinnoi Oulun Seudun Leader, rahoitus EMKR
• Hankkeen avulla edistetään Perämeren rannikon kalatalousstrategian

toteutumista ohjelmakaudella 2014-2020
• Toiminta-alue: 13 kuntaa Perämeren rannikolla välillä Kokkola-Tornio
• Tavoite: kalatalousalalla toimivien toiminnan kehittäminen, keskiössä

ammattikalastajat
• Hankkeen toiminta: alueen toimijoiden tarpeesta nousevat koulutukset ja

opintomatkat, hankkeiden aktivointi, hankehakijoiden neuvonta,
kalatalousryhmätoiminnan organisointi, alaan liittyvä tiedottaminen, yhteistyön
lisääminen eri toimijoiden välillä.

• Kalatalousryhmällä oma rahoituskehys, josta voidaan rahoittaa alueelta
nousevia strategiaa toteuttavia hankeideoita. Iso osa hankkeista ohjataan
kuitenkin muihin rahoituskanaviin.



Oulun Seudun Leader
Vihikari 10

90440 Kempele
www.oulunseudunleader.fi

toimisto@oulunseudunleader.fi
Toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto
Leader-neuvoja Piia Karttunen
Leader-neuvoja Elina Hietanen
Kalatalousneuvoja Iiro Majuri

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät
ja ELY:

www.popikki.fi

Hankerekisteri:
www.mavi.fi

Tietoa Leader-ryhmistä:
www.maaseutu.fi

www.leadersuomi.fi



VYYHTI II –HANKKEEN TULOKSIA JA TULEVAA
Riina Rahkila, projektipäällikkö, ProAgria Oulu ry

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

Kuva Arto Iwendorff

22.11.2018



VYYHTI II –hankkeen tuloksia
• Rakennettu maakunnallinen vesienhoidon VYYHTI –verkosto,

jonka toiminnalla tuetaan paikallisia kunnostustoimijoita
• Käynnistetty paikallisten kunnostajien

kunnostusyhdyshenkilötoiminta
-> paikallisten verkostoitumista ja vertaistukea

• Kehitetty VYYHTI kunnostajan karttapalvelu paikallisen
kunnostajan ja muiden alan toimijoiden työkaluksi

• Kehitetty paikallistason yhteistyömalleja pilottialueilla sekä
metsäomistajien pienryhmätoiminnan avulla

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

22.11.2018



VYYHTI II –hankkeen tuloksia
• Annettu kohdekohtaista neuvontaa 83 kohteelle eri puolilla

maakuntaa (…and counting…)
• Edistetty metsätalouden vesiensuojelua 31 kohteella
• Hankkeen rinnalla, pilottisuunnittelualueilla, tehty viisi

maatilakohtaista ympäristösuunnitelmaa
• Hyödynnetty Neuvo 2020 -järjestelmää

• Edistetty erilaisia teemoja, mm. luonnonmukaista
peruskuivatusta, lisätty paikallisten toimijoiden vesienhoidon
osaamista…

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

22.11.2018



22.11.2018



Pilottialuesuunnittelu
• http://www.proagriaoulu.fi/fi/pilottialueet/

(VYYHTI II –hankkeen www.sivuilla)
• Valmiina Lamujoen, Kärsämäenjoen ja Pirnesjärven

pilottisuunnitelmat, joissa esitetään yhteensä
useita kymmeniä vesienhoitotoimenpiteitä

• Hankkeen loppuajalla työstetään valmiiksi
Vuotunkijärven ja Piipsjärven suunnitelmat

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

• Hankkeen tavoitteena laatia 5
pilottisuunnitelmaa

• VYYHTI II pilotit 2016-2018:
• Pirnesjärvi (Haapavesi)
• Lamujoki (Siikalatva)
• Kärsämäenjoki (Kärsämäki)
• Vuotunkijärvi (Kuusamo)
• Piipsjärvi (Oulainen)

22.11.2018



Kohdekohtaiset suunnitelmat
Sinisellä toteutukseen jo siirtyneet

1. Lamujoen ympäristösopimussuunnitelma (2016)

2. Virtavesi - inventointiraportointi Lamujoki (2016)

3. Virtavesi - inventointiraportti Kärsämäenjoki (2016)

4. Sarajärven - Juutislammen luontopolun maastokatselmusraportti
(2016)

5. Kurjenjoki – Retkeily- ja kalastuspaikkojen esiselvitys (2016)

6. Lamujoki – Halmuniemen kunnostussuunnitelma (2016)

7. Pirnesjärvi - Koeverkkokalastusraportti (2016)

8. Poika-Temmes – Luonnonhoitohankesuunnitelma (2016)

9. Kalajoki – Häröjärven kehittämis – ja rahoitussuunnitelma (2017)

10.Raahe – Vihannin Kuuhkamonnevan Drone valuma-aluekuvaus
(2017)

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

Hankkeen tavoitteena laatia 10
kohdekohtaista suunnitelmaa

http://www.proagriaoulu.fi/fi/kohdekohtaiset-osasuunnitelmat/

22.11.2018



Kohdekohtaiset suunnitelmat
Sinisellä toteutukseen jo siirtyneet

11. Vesinevanojan luonnonmukainen peruskuivatus
(Ruukki, 2017)

12. Kurjenojan kuivatussuunnitelman ja kosteikon arvio
(Oulainen 2018) -> vesienhoidon huomiointi vireillä
olevassa tilusjärjestely- ja peruskuivatushankkeessa

13. Piipsjärven niittosuunnitelma + luvat  (2018
Oulainen)

14. Piipsanjoen Pottuniemen
virtavesikunnostussuunnitelma + luvat (Raahe 2018)

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

Hankkeen tavoitteena laatia 10
kohdekohtaista suunnitelmaa

http://www.proagriaoulu.fi/fi/kohdekohtaiset-osasuunnitelmat/

22.11.2018



VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

TOTEUTUKSEEN EDENNEITÄ KOHTEITA

• Lamujoki/Siikalatva: ”Lamujoki lainehtii”
• Naarastenojan kuormitusselvitys, Launolanmutkan

kunnostustoimien selvittäminen ja Pitkäpellonkosken
kunnostuksen suunnittelu ja toteutus

• ELYn vesienhoitoavustus
• Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteitä KEMERA –

luonnonhoitohankkeina, toteutuksessa:
• Poikaoja (Temmes), Röhmönoja (Tyrnävä), Kuivajoki (Ii)

• Kuusamo: Pukarinjoki, Kurjenjoki, Naatikkajoki
• Pudasjärvi: Sarakylän virkistyskäytön edistäminen (Leader)

22.11.2018



22.11.2018



VYYHTI –VESISTÖKUNNOSTUSTOIMET
• Pilottisovellus julkaistu https://www.proagriaoulu.fi/fi/vesistokunnostajan-karttapalvelu-/
• Erilaisten vesistökunnostustoimenpiteiden tallennus kartalle

• koottua tietoa vesienhoitotoimenpiteistä, esim. kosteikot, vesikasvillisuuden niitto,
ravintoketjukunnostukset, virtavesikunnostukset

• Helppokäyttöinen, ei vaadi rekisteröitymistä
• Jatkokehitystyö Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa

22.11.2018



Tiedotus ja viestintä

• Video viestintävälineenä:
• VYYHTI II tiedotusvideo, yli 4000

videon katselua Facebookissa
• Video Panumajärven KEMERA –

kosteikoista, yli 400 videon katselua
Facebookissa

• Hankkeen nettisivuille työstetään
VYYHTI II –hankkeen
kunnostustarinoita ja hyviä
kokemuksia eri rahoituskanavista
http://www.proagriaoulu.fi/fi/vyy
hti-ii-hankkeen-
kunnostustarinoita-/

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

22.11.2018



VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN VYYHTI –VERKOSTON TUOREIMMAT

KUULUMISET
• Verkoston ydintoimijoiden yhteinen

kumppanuusasiakirja viimeistelyvaiheessa,
allekirjoitus joulukuussa 2018

• Sisältää mm. yhteistyöskentelyn toimintamallin pilotoinnin
• Osoitus ydintoimijoiden vahvasta sitoutumisesta VYYHTI –

verkoston toimintaan

• Verkostotoiminnan kehittäminen jatkuu uudessa
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon –hankkeessa

• Kuntien, maa-, metsä- ja kalataloustoimijoiden sekä nuoriso-
ja harrasteryhmien aktivoiminen mukaan toimintaan

22.11.2018



VYYHTI II tuloksia
• Konkreettisia toimenpiteitä ja

vaikuttavuutta
• Uusia toimijoita
• Valtakunnallista näkyvyyttä

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

22.11.2018



Miksi onnistuimme?
• Taustalla ainutlaatuinen,

pitkään jatkunut, eri
toimijoiden välinen
yhteistyö

• Monipuolinen
asiantuntemus

• Jalkautuminen paikallisten
joukkoon

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

Lämmin kiitos erinomaisille
yhteistyökumppaneille
• Suomen metsäkeskus, SYKE, POP

ELY, kunnat, osakaskunnat ja muut
paikalliset toimijat + moni muu

sekä kaikille verkostotoimintaan
mukaan lähteneille J

22.11.2018



Hanke pähkinänkuoressa
• Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa, hallinnoja ProAgria Oulu ry
• Toteutusaika 2016-2018
• Kustannusarvio 689 522€
• Osatoteuttajat Suomen ympäristökeskus ja Suomen

metsäkeskus
• Rahoitus Manner Suomen maaseutuohjelma / POP ELY

• Muu julkinen rahoitus: Oulun kaupunki, Pyhäjärven kaupunki, Suomen
ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

Kuva Arto Iwendorff



VERKOSTOILLA TEHOA VESIENHOITOON -
HANKE
• Toteutus vuosina 2019-2020, Ympäristöministeriön vesien- ja

merenhoidon kärkihanke
• Osatoteuttajina

• Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
• SYKE Tietokeskus
• POP ELY / Vesistöyksikkö (virkatyö)

• Kohdealueina Pohjois-Pohjanmaa ja Länsi-Uusimaa / Uusimaa
• Yhteistyötä myös Valonian ja Savo-Karjalan

vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa (verkostoitumishankkeet)

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

Kuva Arto Iwendorff

22.11.2018



VERKOSTOILLA TEHOA VESIENHOITOON –
HANKKEEN TAVOITTEET

• Kehittää maakunnallisia vesienhoidon verkostoja sekä Pohjois-
Pohjanmaalla että Uudellamaalla

• Selvittää VYYHTI –verkoston toimintamallin soveltuminen
kolmelle alueelle Suomessa

• Aktivoida ja tukea vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja
• Kehittää VYYHTI -vesistökunnostajan karttapalvelua

verkostotoimijoiden työkaluksi ja tiedonvälityskanavaksi

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

Kuva Arto Iwendorff

22.11.2018



Haluatko kuulla lisää?

• Tule tapaamaan Kammosen Olli ja muut
paikalliset kunnostajat livenä VYYHTI II –
hankkeen päätöstilaisuuteen

• Tilaisuus järjestetään:
Helmen Pirtissä (Ala-Temmes,
Liminka) 29.11.2018 klo 9-16

• Ilmoittautumiset viimeistään tänään
22.11.2018:
https://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti-ii-
hankkeen-paatostapahtuma-/ tai
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi

VESISTÖT JA
YMPÄRISTÖ
YHDESSÄ HYVÄÄN
TILAAN

22.11.2018



KIITOS!
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PYHÄJÄRVEN
VESISTÖKUNNOSTUKSET

PYHÄJOEN JA PYHÄJÄRVEN VESISTÖKUNNOSTUSHANKE

2016 – 2018
KALASTUSALUEPÄIVÄT PYHÄJÄRVI 25 -26.10.18

ARI MIKKONEN



PYHÄJÄRVI



ONGELMAT VALUMA-ALUEILLA JA VESISTÖISSÄ

• PÄÄSTÖT TEOLLISUUDESTA, MAATALOUDESTA, METSÄTALOUDESTA, TURVETUOTANNOSTA SEKÄ
YHDYSKUNNAN – JA HAJA-ASUTUKSENJÄTEVESISTÄ

• SÄÄNNÖSTELY (TULVASUOJELU JA VESIVOIMA)

• VEDENPINNAN LASKUT (METSIEN-, SOIDEN- JA PELTOJENKUIVATUKSET)

• UITOT

• LIETTYMISTÄ, REHEVÖITYMISTÄ, KALASTORAKENTEEN MUUTOKSIA, VESIKASVIEN
LISÄÄNTYMISTÄ JNE. JNE. JNE.



MOSAIIKKIRUOPPAUS

RUOPPAUS

LASKEUTUSALLAS

JOKIKUNNOSTUS

MOSAIIKKIRUOPPAUS

PATO/VEDENNOSTO

# PUROKARTOITUKSET

KUNNOSTUSHANKKEITA
USEITA N.20 VUODEN
AIKA-JANALLA.

KUNNOSTUKSIEN
RAHALLINEN ARVO
N.2 000 000€

RAHOITTAJIA
-MMM
-KAUPUNKI
-OSAKASKUNNAT
-JAKOKUNTA
-PYHÄSALMI MINE OY
-VATTENFALL OY
-KOSKIENERGIA OY
-KANTELEENVOIMA OY

#
# KOSTEIKKO



PYHÄJOEN JA PYHÄJÄRVEN VESISTÖKUNNOSTUSHANKE
2016 -2018

PYHÄJÄRVESSÄ

• RUOPPAUKSIA -VIRTAAMAN PARANTAMISTA, KASVILLISUUDEN POISTOA

• NIITTOJA, HOITOKALASTUSTA JA VEDENLAADUNSEURANTAA

PYHÄJOESSA

• LIETTEEN POISTOJA RUOPPAAMALLA

• KOSKIKUNNOSTUKSIA

VALUMA-ALUEELLA

• LASKEUTUSALTAIDEN JA KOSTEIKOIDEN RAKENTAMISIA SEKÄ HUOLTOA

• PUROKARTOITUKSIA JA VEDENLAADUNSEURANTAA



PUROKARTOITUS
KARTOITETTIIN N.30 PUROA/100KM

HIEKKAA LIETTYMIÄ PÄÄOSIN KAIVETTUJA



PUROKARTOITUS
1/3 NÄISTÄ MAHDOLLISUUS ”PALAUTTAA” TAIMENKANTA?

SORASTUS, KIVEYKSET, PUTKIPADOT, ISTUTUKSET JNE.



LASKEUTUSALTAAT JA KOSTEIKOT
• KAUPUNGILLA JO 35

ALLASTA  JA 1 KOSTEIKKO

• 2015 LAADITTIIN
VUOSITTAINEN TARKKAILU/
HUOLTOSUUNNITELMA

• ALTAAT TOIMIVAT

• BUDJETTIVARAUS



ALTAIDEN HUOLTO

PARKKIMANJOEN ALTAAN HUOLTOTYÖT KÄYNNISSÄ 2017



JOKIKUNNOSTUKSET/KOMUJOKI 2015/2017

• KIVEYKSIÄ

• SORASTUKSIA

• TAIMENEN MÄTIÄ JA
NOLLIKKAITA

• TYÖT TEHTIIN PÄÄOSIN
KONETYÖNÄ + TALKOILLA

• LIETTYMIEN POISTOJA JO
2015



KOMUJOEN KALA-ALLAS



HOITOKALASTUKSET
• JATKUVAA…

• NOIN 20 – 60TN/
VUOSI



NIITOT

• JATKUVAA…

• NOIN 40-50HA
/VUOSI



PYHÄJOKI
KOSKIKUNNOSTUKSET

PYHÄJOEN RÖHKÖLÄNKOSKELLA AVATTIIN VANHOJA JOEN SIVU-UOMIA

KUNNOSTETTIIN 3 KOHDETTA, VANHOJEN SIVU-UOMIEN AVAUKSIA, KIVEYKSIÄ JA SORASTUKSIA



PYHÄJOKI
KOSKIKUNNOSTUKSET

PYHÄJOEN RÖHKÖLÄNKOSKELLA AVATTIIN VANHOJA SIVU-UOMIA



PYHÄJOKI RUOPPAUKSET

• LIETTYMIEN POISTOJA

• SYVÄNTEIDEN
RUOPPAUKSIA

• VÄYLIEN AVAUKSIA

• POISTETTAVIA MASSOJA
NOIN 15 000M³

• TILALLE KIVIÄ JA SORAA
REILU 1000M³



PYHÄJÄRVEN RUOPPAUKSET

• LIETTYMIEN JA VESIKASVIEN POISTOJA

• VIRTAUKSIEN PARANTAMISTA

• MANTEREEN JA SAARIEN VÄLISIEN MAASILTOJEN AVAAMISTA

• VENEVALKAMIEN AVAUKSIA

• POISTETTAVIA MASSOJA LIKI 20 000M³



PYHÄJÄRVEN RUOPPAUKSET
SUONENLAHTI/TULKUNSAARI



PYHÄJÄRVI RUOPPAUKSET



RUOPPAUSKALUSTOA



KIITOS !



Esteet pois!
-hanke Iijoen vesistössä

Pirkko-Liisa Luhta ja Eero Moilanen

Metsähallitus luontopalvelut



Rumpuinventoinnit  2016-2018 Iijoen vesistö

• Inventoitu 620 rumpua ja siltaa
• Inventoiduista kohteista täydellisisä

tai osittaisia vaellusesteitä on 52 %.
• Kunnostettu 35 vaellusestettä,

palautui virtoja noin 130 km
• Kehitetty kunnostusmenetelmiä

tierummuille ja kunnostuskohteiden
priorisointi

• Vaellusesteet paikkatiedoksi
tienpitäjille



Suomessakin rummut on
iso ongelma

Suomessa on ~ 90 000 vesistörumpua,
noin 45 000 on täydellinen, osittainen tai
ajoittainen vaelluseste

• Estävät kalojen vaelluksia jopa
100 000 km:lle virtavesiä

• Rumpuesteiden takana on tuhansia
hehtaareja koskipinta-alaa

• Esim. kahden Ounasjoen koskipinta-
ala pois käytöstä

• Voisivat tuottaa miljoonia
taimenenpoikasia (arvo poikasina esim.
6 M €/v) kun kalojen pääsy
mahdollistetaan alueille.

• Ja kaikki muut kalat ja vesieliöt!



…mutta onneksi ongelmat voidaan korjata!
• 2/3 rumpuesteistä voitaneen korjata esim. alapuolista

uomaa porrastaen, 1/3 esteistä vaatii rummun vaihdon
sillaksi tai upotuksen

• Tärkeintä: ettei uusia esteitä tehdä ja vanhat korjataan!

Ennen – jälkeen kuvat: Trafikverket/ReMiBar/Fredrik Broman

0 50 100 150 200 250 300

Liikennevirasto

Yksityistiet

Osakkuustiet(MH+)

Metsähallitus

Inventoidut ylitysrakenteet (N=627) tienpitäjittäin ja niillä
todetut esteellisyydet

ositt/ajoitt. Este kpl täyd. este kpl



Rumpurakenteiden ”Esteet pois” -säännöt
• Virtausnopeus rummussa alle 0,4 m/s

• 10 m pitkien rumpujen estevaikutus lisääntyy muilla kuin lohikaloilla jo
tuossa virtausnopeudessa, nuoremmilla kaloilla jopa 0,2 m/s.

• lohikaloilla vastaavat virtausnopeudet ovat hieman korkeammat

• Vesisyvyyttä rumpuun vähintään 20 cm
• alivirtaama-aikaankin pienille kaloille ja suuremmille 40 cm.

• Alapään pudotus pois
• 10 cm:n putous estää useimpien kalalajien nousun

• jo 1 – 2 cm:n putouskorkeus rummun alapäässä estää useiden vesieliöiden
nousun

• Rummun lähestymisalueelle esteetön allas
• tukkoisuus, mataluus ja pyörteinen virtaus usein esteenä ylös tai alaspäin

• rummun suu- ja lähestymisalue oltava alivesiaikanakin sellainen että kalat
voivat tehdä kiihdytysuinnin ja ponnistuksen rumpuputkeen.

- esim. lohikala on hyvä korkeushyppääjä, mutta huono pituushyppääjä



Hankkeelle tarvitaan jatkoa..

• Valtakunnallinen uusi ohjeistus sekä suunnittelijoille että
toteuttajille vireillä
• Ohjeistuksen puuttuessa uusia esteitä syntyy edelleen

kaikkien tienpitäjien alueilla
• Vaellusesteiden korjaukset teiden perusparannuksen

yhteydessä
• Tavoitteena yhteishanke inventointien,

kunnostusmenetelmien, kunnostusten ja tiedottamisen
jatkamiseksi

To be continued…



Kiitos!



Tienalitusten aiheuttama esteellisyys Pohjois-
Pohjanmaan puroissa ja pienissä joissa

1

Kimmo Aronsuu ja
Jouni Näpänkangas
POPELY



Lähtökohdat
• Tarkoituksena oli saada yleiskuva tienalitusrakenteiden aiheuttamasta

esteellisyydestä puroissa ja pienissä joissa sekä saada suuntaa-antavaa
tietoa vesimuodostumiksi rajattujen, pienten virtavesien esteellisyyden
arviointiin

• Selvityksessä käytetyt aineistot olivat:
• Ranta10 ja uomaverkosto (SYKE, Maanmittauslaitos),
• Digiroad (eritasoisten teiden verkosto) (Liikennevirasto)
• maastotietokannan rautatiet (Maanmittauslaitos)
• yleisten teiden sillat ja rummut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
• Suomen rautateiden sillat ja rummut (Liikennevirasto) sekä
• Koillismaan rumpukartoitus (Metsähallitus, Esteet pois -hanke)
• Lisäksi hyödynnettiin Keski-Suomessa tehtyä tienalitusrakenteiden kartoituksen tuloksia

(Eloranta & Eloranta 2016).
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Uomien ja kulkuväylien risteyskohtien selvittäminen
• Uomaverkosto-tietokannassa on kattavasti kaikki uoman osat, joiden

valuma-alue on yli 10 km2

• Digiroad-tietokannassa on melko kattavasti kulkuväylät aina kärryteistä
lähtien

• Uoman ja kulkuväylän risteyskohdassa aina jokin rakenne, joka voi
vaikuttaa vesieliöiden vaellukseen

• em. tietokantojen avulla voidaan löytää valtaosa potentiaalisista pisteistä,
joissa esim. rumpu tai sillan rakenne haittaa vesieliöiden liikkumista
purossa tai pienessä joessa.

• Osa kärryteistä ja polut puuttuvat Digiroadista
• Norokokoluokan virtavedet jäävät pääosin huomioimatta

• GIS-analyysin avulla löydettiin 4 254 valuma-alueeltaan alle 200 km2

uoman kohtaa, jonka kulkuväylä ylittää.
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Mikä on todennäköinen tienalituskohdan rakenne
• Mitä pienempi on yläpuolinen valuma-alue, sitä todennäköisemmin

rakenteena on rumpu:

4

Risteyskohdan

yläpuolinen

valuma-alue, km2

Rumpujen osuus, %

Pohjois-Pohjanmaan

yleiset tiet

Kartoitus

Koillismaa

Karkea

yleistys

alle 15 65 85 75

15-25 32 63 50

25-40 18 26 25

40-60 10 8 10

60-200 2 6 5



Esteelliisyyttä aiheuttavat risteyskohdat
• Keski-Suomen ja Koillismaan selvitysten perusteella rumpu on totaalinen

este 38% tapauksista ja osittainen este 19% tapauksista. Tämän ja
edellisen dian tiedon perusteella voidaan tehdä karkea arvio, kuinka paljon
rummut aiheuttavat esteellisyyttä Pohjois-Pohjanmaa puroissa ja pienissä
joissa
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Risteyskohdan

yläpuolinen

valuma-alue, km2

Risteys-

kohtien

määrä, kpl

Rumpujen

kokonais-

määrä, kpl

Rumpujen määrä esteellisyyden mukaan

Totaalinen

este, kpl

Osittainen

este, kpl

Ei este,

kpl

alle 15 742 557 211 111 234

15-25 976 488 185 98 205

25-40 984 246 93 49 103

40-60 626 63 24 13 26

60-200 926 46 18 9 19

Yhteensä 4 254 1 399 532 280 588

Nimetyissä vesimuodostumissa:                   35 19                       39



Uomien ja kulkuväylien risteyskohtien selvittäminen
• Rautateiden ja yleisten teiden tienalitusrakenteet

tiedetään
• Yksityisteillä tietokantaa ei ole vielä olemassa
• Nyt koostettu aineisto mahdollistaa

uomakohtaisesti esteellisyysriskin arvioinnin
• Voidaan hyödyntää muuttuneisuusarviossa ja toimenpiteiden

priorisoinnissa

• Kohdekohtaista riskiarviota voisi tarkentaa esim.
korkeusmallin avulla

• Kuitenkin yksittäisen risteyskohdan lopullinen
esteellisyysarvio ja toimenpidetarve vaatii aina
maastokäynnin.
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Risteyskohdan

yläpuolinen

valuma-alue, km2

Todennäköisyys risteyskohdan esteellisyydelle , %

Totaalinen

este

Osittainen

este

Ei

estettä

alle 15

(punainen)
29 17 55

15-25 (oranssi) 19 13 68

25-40 (keltainen) 10 10 81

40-60 (vihreä) 4 7 89

60-200 (sininen) 2 7 91
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Muita pieniä virtavesiä koskevia selvityksiä
• Selvitys ihmistoiminnan vaikutuksista pienten virtavesien hydrologiaan

o Sisältää ehdotuksen hydrologisen muuttuneisuuden arvioinnin maankäytön ja valuma-alueen
ominaispiirteiden perusteella

• Hydrologisen ja morfologisen muuttuneisuuden arviointi pienissä virtavesissä
o Menetelmiä edellistä suunnittelukierrosta kattavamman arvion tekemiseen
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