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Kainuun vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 

Aika: 14.8.2019 klo 9.00 

Paikka: Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, Kajaani 

Osallistujat listan mukaan (liite 1) 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Kari Pehkonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kimmo 

Virtanen toimi kokouksen sihteerinä. Yhteistyöryhmän jäsenistöön kirjattiin uusina jäsenyyksinä 

seuraavat muutokset: Tarja Laatikainen, varajäsen/Kajaanin kaupunki, Esa Kemppainen, 

jäsen/MTK-Pohjois-Suomi ry, Tero Nieminen, jäsen/Kalaleader Koillismaa-Kainuu, Marjut 

Remes, jäsen/Puolustusvoimat, Niina Kinnunen, jäsen/Suomussalmen kunta, Paavo 

Kemppainen, varajäsen/Kainuun ELY-keskus 

 

2. Vesienhoidon ajankohtaiset asiat 

Kimmo Virtanen kertasi aluksi vesienhoitotyön tämänhetkisen aikataulutuksen eri työvaiheiden 

osalta. Äskettäin valmistuneen tila-arvion jälkeen alkaa toimenpideohjelmien tarkistus sekä 

osittain samanaikaisesti vesienhoitosuunnitelmien valmistelu vuoden 2020 aikana tapahtuvaa 

kuulemista varten. Tämän suunnittelukauden vesienhoitosuunnitelma on määrä hyväksyä 

valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa. Toimenpiteiden toteuttamisen seurantasivut on 

avattu: https://www.ymparisto.fi/vaikutavesiinseuranta  

Kemiallisen tilan luokittelu on vielä aloittamatta. SYKE vie lähiaikoina haitallisten aineiden 

tietojärjestelmässä olevat pitoisuustiedot tietokantaan luokittelun pohjaksi. Nikkelin ja lyijyn 

laatunormit ovat muuttuneet edellisestä luokituksesta siten, että laatunormit on määrätty 

biosaatavana pitoisuutena.   

 

3. Pinta- ja pohjavesien luokittelu 

Kimmo Virtanen esitteli pintavesien ekologisen luokittelun tuloksia. Luokittelu perustuu 

ensisijaisesti vuosina 2012–2017 kerättyyn seuranta-aineistoon, jossa tietopohja vaihtelee 

useasta biologisesta laatutekijästä olevasta laajasta aineistosta yksittäisiin vedenlaatutietoihin. 

Luokittelun tukena käytettiin myös kuormitusmallilla (VEMALA) sekä satelliittihavainnointina 

tuotettuja tietoja. Mikäli vesimuodostuman tilan säilyminen arvioitiin uhatuksi ilman 

toimenpiteitä, nimettiin se riskivesistöksi. Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vesistöt 

luokitellaan syksyllä toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä. Luokittelun tuloksista tiedotetaan 

vaikuta vesiin –päivien yhteydessä 27.–28.8. ja lopullinen vahvistaminen tapahtuu osana 

kuulemisasiakirjaa. Kainuussa on 443 luokiteltua järvi- ja 101 jokivesimuodostumaa. 

Kuormituspaineet ovat ajoittain silmällä pidettävällä ja hyvin harvoin merkittävällä tasolla. 

Erinomaiseen tilaan luokiteltujen järvien lukumäärä lisääntyi aiempaan luokitteluun verrattuna. 

Hyvää huonompaan tilaan luokiteltiin 25 järveä ja 10 jokea. Ekologinen tila on luokittelun 

mukaan parantunut seuraavissa toimenpideohjelmassa mukana olleissa vesimuodostumissa: 

Kivijärvi, Sokajärvi, Kuluntajärvi, Korkananjärvi, Räätäjärvi, Kolmisoppi, Naamajärvi, 
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Tervajoki_Hakojoki sekä Vuolijoki_Ryynäsjoki. Näistä hyvää huonommassa tilassa ovat 

kuitenkin edelleen Kivijärvi, Kuluntajärvi ja Kolmisoppi. 

 

Keskustelu: 

Kuinka paljon luokittelussa käytettiin apuna satelliittiaineistoja? Kainuussa kyseisiä aineistoja 

hyödynnettiin hyvin vähän. Mistä johtuu Suolijärven tyydyttävä tila? Levien määrää kuvaava a-

klorofylli ilmentää tyydyttävää tilaa. Onko sellaisia järviä, joissa tila on parantunut? Tilaluokka 

on parantunut useissa järvissä, mutta monissa tapauksissa kyse voi olla uudesta ja 

täydentävästä seuranta-aineistosta eikä varsinaisesta tilamuutoksesta. Onko pohdittu 

menettelyä, kun pidennettyjen määräaikojen käyttö tilatavoitteiden saavuttamiseksi loppuu eikä 

tilatavoitetta saavuteta? Yksi vaihtoehtoehto olisi ottaa käyttöön lievennetyt ympäristötavoitteet, 

jota kaikki joutuvat käyttämään. Tilanne on hankala, kun paineet ovat vaatimattomia eikä oikein 

löydy keinoja tilan parantamiseksi. Kunnostuksia on paikoin tehty jo vuosia eikä tila ole 

parantunut. Tähän ei osattu antaa vastausta. Vertailuvesistönä pidetyn Piispajärven tilaluokan 

heikkenemisestä todettiin, että pitäisikö vertailuolosuhteita muuttaa.  

 

Elli Moilanen kertoi pohjavesien tilasta ja alueiden rajaamisesta. Kainuussa on ollut yhteensä 

252 pohjavesialuetta. Uudessa luokituksessa III-luokka poistuu kokonaan ja kyseisessä 

luokassa olevat alueet siirtyvät II-luokkaan tai poistuvat kokonaan. Uutena luokkana on otettu 

käyttöön E-luokka. E- luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai 

maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Luokituksessa on hyödynnetty maatutkaluotauksia ja 

maaperäkairauksia. Kainuussa on kahdeksan riskialuetta, joissa on huomattavasti 

ihmistoimintaa. Yleensä riskialueet sijaitsevat taajamien yhteydessä ja riskin aiheuttajia on 

useita. Eniten käytössä olevat pohjavesialueet ovat riskikohteita. Kainuussa ei ole kemiallisesti 

huonossa tai määrällisesti huonossa tilassa olevia pohjavesialueita.    

 

4. Käynnissä olevat kunnostushankkeet 

Jari Pesonen esitteli voimassa olevassa toimenpideohjelmassa olevien vesimuodostumien 

kunnostusten etenemistä. Toimenpideohjelmaan kuuluvia järviä on 19 ja jokia 8. Suunnittelu- ja 

kunnostushankkeita on toteutettu 1–2 kohdetta vuodessa. Toimenpiteitä toteutetaan 

rahoituksen mahdollistamissa puitteissa. Tällä hetkellä on käynnissä Kaupunginlammen ja 

Vimpelinlammen kunnostussuunnittelu. Kuluntajärven suunnittelu on alkamassa. 

Suomussalmella on käynnissä viiden järven kunnostushanke. Puokiojärvellä tehdään 

tehokalastuksia.  

 

Keskustelu: 

Millä perusteella kunnostuskohteet on valittu? Kaikki vesistökunnostuskohteet ovat 

toimenpideohjelmaan kuuluvia kohteita. 

 

5. Vesiensuojelun tehostamisohjelma 

Kari Pehkonen esitteli vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Tehostamisohjelman periaatteena 

on toimenpiteiden ja rahoituksen kohdistaminen vaikuttavimpiin tilaa parantaviin toimiin. 

Rahoitusta on budjetoitu vuosille 2019–2021 yhteensä 45 M€. Suurin osa tästä rahoituksesta 

25 M€ on osoitettu maatalouden ravinnehuuhtoumien vähentämistä tukeviin toimiin. 

Hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa ja priorisoinnissa on eduksi muun muassa, että 

toimenpiteen tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–

2021. 
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Keskustelu: 

Maatalouden osalta todettiin olevan ratkaisevat hetket, kun uutta ohjelmakautta valmistellaan. 

Ilmastonmuutos yhtenä huomioon otettavana taustatekijänä. Esimerkiksi Saimaan alueella 

tehdään vesiensuojeluohjelmaa, johon ilmeisesti kaikki alueen ELY-keskukset ovat sitoutuneet.   

 

Jari Pesonen kertoi vesiensuojelun tehostamisohjelman hankehausta. Kainuussa rahoitusta 

myönnettiin kahdelle hankkeelle: Puokiojärven hoitokalastus sekä Karankajärven 

kunnostushanke. Lisäksi Kainuun ELY-keskus on saanut rahoituksen alueellisten 

vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamiseen Kainuussa ja Pohjois-

Karjalassa. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat osakaskunnat, yhdistykset, kansalaisjärjestöt sekä 

muut vesistöjen hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneet toimijat. Vesistöjen kunnostuksen ja 

hoidon sekä toimien tuloksellisuuden kannalta keskeisimmät seikat ovat paikallisen 

aktiivisuuden lisääminen kunnostusten toteuttamisessa ja kohteiden jatkohoidossa, riittävän 

asiantuntemuksen turvaaminen sekä toiminnan hankkeistamiseen tarvittavan toimintamallin 

kehittäminen. 

 

Keskustelu: 

Mihin tarvitaan vesilain lupa? Kunnostushankkeissa vesilain mukainen lupa tarvitaan esim. yli 

500 m3 ruoppauksiin ja veden pinnan nostoihin. Yhteistyöryhmästä todettiin hyväksi, että 

tällaiselle hankkeelle on haettu rahoitusta. Tämän tyyppiselle toiminnalle on selkeä tarve. Miksi 

Kainuussa ei ole vesiensuojeluyhdistystä? Vesien tilaan vaikuttavia toimijoita on ilmeisesti sen 

verran vähän, ettei tähän ole nähty tarvetta. 

 

6. Oulujoen vesistöalueen vesivisio 

Outi Hyvönen esitteli Oulujoen vesistöalueen vesivisio –hanketta. Koko Oulujoen vesistöaluetta 

koskeva eri teemasisällöt tulevaisuuden näkemyksineen huomioiva selvitystyö puuttuu. 

Esiselvityshankkeessa kartoitetaan, onko Oulujoen vesistön alueella tarvetta koko vesistön 

yhteiselle visiohankkeelle. Selvityksessä huomioidaan kaikki vesistöä koskevat osa-alueet 

kuten vesienhoito, kalatalous, vesivarat, vesistön virkistyskäyttö, alueiden käyttö, 

elinkeinoelämän ja matkailun kehittäminen sekä vesistöjen suojelu. Hankkeessa luodaan 

Oulujoen vesistön ominaispiirteisiin perustuva vesivisio ja edistetään vesistöalueen arvoa 

nostavia kehittämistoimenpiteitä. Visiolla voidaan ohjata vesistöjen moninaiskäytön 

kehittämistä sekä suunnata voimavaroja tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen. 

Esiselvitysvaiheen toteutusaika on vuoden 2019 elokuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun.   

 

Keskustelu: 

Oulujoella nähdään paremmat edellytykset yhteisen näkemyksen löytymiselle kuin Iijoella, 

jonka vesivisio oli vaelluskalavisio. Oulujoen vesistöalueella on hyvät kokemukset yhteistyöstä 

OuMo –yhteistyön pohjalta. Hankkeessa on tarkoitus pitää työpaja vielä tämän vuoden 

puolella.  

 

7. Muut asiat 

Tuotiin tiedoksi Suomussalmen kunnalle osoitettu kansalaisaloite koskien ennallistamiseksi. 

Aloitteen mukaan Suomussalmen kunnan tulisi käynnistää esiselvitys alueen koskien 

kunnostamiseksi ja vesivoimaloiden purkamiseksi. Asiasta keskusteltiin, jonka lopputuleman 

todettiin ettei voimaloiden purkamista pidetä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona. 
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Tero Nieminen kertoi osaajia vesistökunnostukseen hankkeesta, jossa hän toimii 

hankevetäjänä. Hankkeessa on tarkoitus kouluttaa vesistökunnostuksen osaajia Pyhäjärvi-

Vaala-Kainuu-Koillismaa alueelle. Oppilaiden haku ja kouluttajien kilpailutus on syyskuussa.   

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.  

 

 

 

 

Muistion laati Kimmo Virtanen 
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LIITE 1. 

 

Kokouksen osallistujat: 

Hilla Veli-Matti Elinkeinoelämän keskusliitto 

Huolila Markus Lapin ELY-keskus, kalatalous 

Hyvönen Outi Kainuun ELY-keskus 

Karjalainen Markku MTK-Pohjois-Suomi ry 

Kinnunen Niina Suomussalmen kunta 

Korhonen  Pasi Metsähallitus, eräpalvelut 

Laatikainen Tarja Kajaanin kaupunki 

Nieminen Tero Kainuun ja Koillismaan Kalaleader 

Pehkonen Kari Kainuun ELY-keskus 

Pesonen Jari Kainuun ELY-keskus 

Rahko Heikki MTK-Pohjois-Suomi ry, metsälinja 

Rimpiläinen Maarit Kainuun Voima Oy 

Toivonen Janne Kainuun Nuotta ry 

Virtanen Kimmo Kainuun ELY-keskus 

Väisänen Juha Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry 

Kokouksen osallistujat videoyhteydellä: 

Helenius Harri Sotkamon kunta 

Huotari Noora Bioenergia ry 

Juntunen Jari Kuhmon kaupunki 

Moilanen  Ismo Puolangan kunta 

Muotka Jukka Energiateollisuus ry 

Määttä Juha Kainuun ELY-keskus 

Vanhanen Henri Luonnonvarakeskus, maa- ja metsätalous 
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