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Viite:  Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalue  
 
Asia:  Pöytäkirja ohjausryhmän kokouksesta 14.10.2021 
 

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.  

 

Paikalla olivat jäsenistä/varajäsenistä puheenjohtajana toimineen Jonas Liimatan lisäksi Sari Myllyoja, 

Tero Väisänen, Jermi Tertsunen, Jaana Rintala, Kimmo Virtanen, Jarno Turunen, Riku Eskelinen, Rauno 

Malinen ja Kimmo Aronsuu (sihteeri). Lisäksi kokoukseen osallistui Katja Vainio. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Siihen ei ollut huomauttamista. 

 
3. Kuulemisen aikana ja sen jälkeen tehdyt muutokset asiakirjoihin 

Kimmo Aronsuu teki lyhyen katsauksen vesienhoitosuunnitelman pääkohtiin ja kävi läpi kuulemisen al-

kamisen jälkeen tehdyt muutokset vesienhoitosuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan (liite 1).  

• Todettiin, ettei vesimuodostumien tilassa ole tapahtunut merkittävää parantumista. Suuri osa 
tilamuutoksista johtuu muuttuneista menetelmistä ja aineiston lisääntymisestä. Koska luokit-
telu tehdään takautuvasti, ei kuluvan hoitokauden toimenpiteiden vaikutuksia voi vielä arvi-
oida. Ne näkyvät vesien tilassa vasta seuraavalla hoitokaudella tehtävässä luokittelussa. 

• Todettiin, että metsätalous oli yleisin paine vesimuodostumissa, mutta toimenpiteisiin tarvit-
tava rahamäärä suhteessa haitan laajuuteen on melko alhainen. Syynä tähän on mm. se, että 
vahoilta ojitusalueita tulee merkittävä osa metsätalouden aiheuttamasta kuormituksesta, 
mutta sen vähentämiseksi ei ole tehokkaita toimenpiteitä. 

• Todettiin, että kuultavana olleisiin asiakirjoihin oli tehty määrällisesti melko paljon muutoksia. 
 

Kimmo Virtanen esitteli, kuinka Kolmisoppisen tilatavoitteen alentaminen on käsitelty vesienhoitosuun-

nitelmassa (Liite 2) 

• Ohjausryhmä katsoi, että vesienhoitosuunnitelmassa tehdyt linjaukset olivat oikeat: vesienhoi-
tolain 23 §:n kolmesta kriteeristä tilatavoitteen alentamiseksi kriteerit 1 ja 3 täyttyvät, mutta 
kriteerin 2 ”haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin” 
arvioimiseksi ei ole tässä vaiheessa riittävästi tietoa. Kriteerin 2 täyttyminen arvioidaan lupakä-
sittelyn yhteydessä, ja Kainuun ELY-keskus ottaa siihen vesienhoitoviranomaisena kantaa lau-
sunnossaan. 

• Esitettiin, että tekstiä tulisi vielä tarkistaa kohdassa, jossa tarkastellaan malmion eri hyödyntä-
mistapojen kannattavuutta.  

• Sovittiin, että tekstiin voidaan vielä tehdä asiaa tarkentavia ja selkeyttäviä muutoksia siten, että 
päälinjaukset pysyvät ennallaan. 

 

Jaana Rintala esitteli muutoksia maatalouden toimenpiteissä (Liite 3) 

• Todettiin, että muutokset maatalouden toimenpiteissä kuulemisen jälkeen ovat olleet suuret ja 
CAP-suunnitelmaa olisi syytä käydä läpi myöhemmin syvällisemmin. 
 

 



  

 

4. Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman valmistelutilanne ja jatkotoimet 
Kimmo Aronsuu esitti asiakirjojen valmistelutilanteen ja muutostarpeet ennen lähettämistä ympäristö-
ministeriöön (Liite 4). Lisäksi hän kertoi prosessin etenemisestä syksyn ja talven aikana (Liite 4). 
 

5. Ohjausryhmän hyväksyntä vesienhoitosuunnitelman toimittamiseksi ympäristöministeriöön 
Ohjausryhmä hyväksyi vesienhoitosuunnitelman toimittamisen ympäristöministeriöön sen jälkeen, kun 
siihen on tehty liitteessä 4 kuvatut tarkennukset ja lisäykset. Jos suunnitelmaan on tarvetta tehdä muita 
vähäistä suurempia muutoksia, ohjausryhmän sihteeri informoi tarvittavista muutoksista ohjausryhmän 
jäseniä. Tarvittaessa järjestetään ohjausryhmän kokous. 

 
6. Seuraavan kokouksen päivämäärä  

Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään torstaina 28.1.2022 klo 9–11. 

 

7. Muut asiat 
Katja Vainio esitteli valmisteilla olevaa sähköistä toimenpideohjelmaa. Sitä käsitellään tarkemmin seu-

raavassa ohjausryhmän kokouksessa. 

 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15 

 

 

 

Sihteeri  

  Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET Liite 1.PowerPoint esitys ”Vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen ja toimenpideohjelmaan teh-

dyt muutokset” 

 Liite 2. PowerPoint esitys ”Kolmisopen ympäristötavoitteen alentaminen uuden hankkeen 

vuoksi” 

 Liite 3. PowerPoint esitys ”Maatalouden toimenpiteiden muutokset” 

 Liite 4. PowerPoint esitys ”Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman valmisteluti-

lanne ja jatkotoimet” 

 

 

JAKELU Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 

 Vesienhoidon suunnittelijat ELY-keskuksissa 

 

 

TIEDOKSI  Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

  Juha Määttä, Kainuun ELY-keskus (E-vastuualue)  

 Tiina Suutari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (E-vastuualue)  

 


