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Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2022 

Aika 23.2.2022 klo 13.00–15.20 
 

Paikka Kokous etäyhteyksin, Teams 
 

Läsnä Liite 1. Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 23.2.2022, läsnäolijat 
 
 

1  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  

Johtaja Janne Kärkkäinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat (liite 1) tervetulleiksi. Paula Mo-

nonen laatii kokousmuistion. Merkittiin tietoon, että kaivosalan edustajan nimeäminen yhteistyö-

ryhmään on vireillä.  

2  Asialistan hyväksyminen  

Muihin asioihin lisättiin KAIPO-verkostohankkeen tilannekatsauksen esittely. Muutoin kokouskut-

sun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi.  

3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen 30.9.2021 etäyhteydellä pidetyn kokouksen pöytäkirja. Kokousmuistio tal-

lennetaan vesienhoidon verkkosivuille (polku: www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala > 

Osallistuminen vesienhoitoon) ja ELY-keskukseen perustettuun Pohjois-Karjalan vesienhoidon 

yhteistyöryhmän Teams-työtilaan. 

4  Vuoksen vesienhoitosuunnitelman ja Pohjois-Karjalan toimenpideohjelman 2022–2027 
ajankohtaiset asiat  

Paula Mononen esitteli lyhyesti Vuoksen vesienhoitosuunnitelman ja Pohjois-Karjalan toimenpi-

deohjelman tarkistuksen ja viimeistelyn tilannekatsauksen. Valtioneuvosto on hyväksynyt 

15.12.2021 vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2022-2027 (YM/2021/68), ja valitusaika päättyi 

27.1.2022. Päätöksestä on tehty viisi valitusta, joista yksikään ei kohdistu Vuoksen vesienhoito-

alueeseen. Valituksista huolimatta suunnitelmien täytäntöönpano voidaan aloittaa. Valtioneuvos-

ton päätös ja Vuoksen vesienhoitosuunnitelma on julkaistu verkossa ( www.ymparisto.fi/vaikuta-

vesiin ja https://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi > Osallistuminen vesienhoitoon). Vuo-

teen 2021 päättyneen toisen vesienhoitokauden toteumasta raportoidaan EU:lle maaliskuun 

2022 loppuun mennessä; Suomen ympäristökeskus (SYKE) koordinoi työtä.  

Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosiksi 2022-2027 julkaistaan ELY-

keskuksen raportteja -sarjassa sähköisenä julkaisuna. Taittotyö on viimeistelyvaiheessa. Toimen-

pideohjelma julkaistaan samansisältöisenä myös valtakunnallisessa tietopalvelussa (eTPO). Ta-

voitteena on julkaista molemmat maaliskuussa ja yhteensovittaa tiedottamista.  

Toimenpideohjelmaan tehty kuulemisen jälkeen paljon muutoksia, jotka liittyvät Heinäveden kun-

nan maakuntavaihdokseen. Pohjois-Karjalassa on Heinävesi mukaan lukien 576 pintavesimuo-

dostumaa, 393 järveä ja 183 jokea. Järvipinta-alasta 31 % erinomaisessa, 62 % hyvässä ja 7 % 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
https://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi
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hyvää huonommassa ekologisessa tilassa. Jokien pituudesta 4,5 % on erinomaisessa, 78 % hy-

vässä ja 17,5 % hyvää huonommassa ekologisessa tilassa. Pohjavesimuodostumia on 341, joista 

Heinävedellä 8. Riskipohjavesialueiksi on määritelty viisi aluetta, joista kolmessa kemiallinen tila 

on huono. Selvityskohteita on 12. Niissä tarvitaan lisää tietoa pohjaveden laadusta tilan arviointia 

varten.  

Tavoitetila on saavutettu 87 % (503) pintavesimuodostumista. Tavoitetila arvioidaan saavutetta-

van 64 vesimuodostumassa viimeistään vuonna 2027 ja lopuissa 9 vesimuodostumassa vuoden 

2027 jälkeen luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi. Vuoksen vesienhoitosuunnitelmassa 

on erikseen tarkasteltu ja asetettu alennettu tavoitetila kahteen vesimuodostumaan Kaakkois-

Suomessa (Rakkolanjoen yläosa ja Haapajärvi). Pohjois-Karjalan toimenpideohjelmaa koske-

vassa kuulemispalautteessa esitettiin, että tilatavoitteen alentamiselle olisi perusteita Outokum-

mussa Natura-lintuvesialueella Sysmäjärvessä. Asia on käsitelty, ja toimenpideohjelmaan on lop-

pupäätelmänä kirjattu, että tässä vaiheessa ei ole lainsäädännön edellyttämiä perusteita alentaa 

tavoitetilaa. Natura-lintuvesikohteissa linnustolliset suojeluarvot ja tavoitteet ovat ensisijaisia. 

Tarve ja lainsäädännölliset edellytykset vesienhoidon tilatavoitteen lieventämiseen tullaan selvit-

tämään hoitokaudella 2022-2027, toteutettavien toimien vaikutusarvioinnin perusteella.  

Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään toimenpiteet tilatavoitteiden saavuttamiseksi pinta- ja poh-

javesissä. Maa- ja metsätalouden sekä haja- ja loma-asutuksen toimenpiteet on kohdennettu 

suunnittelualueittain, vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen toimet vesimuodos-

tumakohtaisesti. Pohjois-Karjalassa pintavesien toimenpiteiden kustannukset ovat noin 52 milj. 

euroa vuodessa, josta täydentävien toimien osuus on 13,4 milj.€/v. Pohjavesien toimenpiteiden 

kustannukset ovat noin 1 milj.€/v, koostuen pääosin täydentävistä toimenpiteistä. Koko Vuoksen 

vesienhoitoalueella kustannukset ovat 230 milj.€ vuodessa, josta 63,4 milj.€/v koostuu täydentä-

vistä toimenpiteistä. Suurimmat kustannukset aiheutuvat yhdyskuntien jätevesien käsittelystä. 

Toimenpideohjelman jalkauttamiseksi ja toimeenpanon edistämiseksi on tarkoituksena järjestää 

esittelyjä ja osallistua eri tilaisuuksiin keväästä alkaen, suunnittelu on käynnissä. Kunnostushank-

keiden ja vesienhallinnan hankkeiden edistäminen ja tukeminen avustuksin jatkuu YM ja MMM:n 

rahoituksella. Lisäksi käynnistetään pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamis-

hankkeen (POSKI) päivitystyö. 

Keskustelua käytiin mm. metsätalouden toimenpiteisiin sisältyvän koulutuksen ja neuvonnan 

määrien seurannasta. Tietoja ei saada suoraan järjestelmistä, vaan asian tiimoilta tullaan ole-

maan yhteydessä neuvontaa tekeviin esim. metsäalan toimijoihin. Palautteessa esiin tuodut toi-

menpideohjelmassa virheellisiksi epäillyt ravinnekuormituksen vähennystarpeiden suuret prosent-

tiosuudet on jätetty pois. Luvut pohjautuivat vesistömalliin, mutta olivat vaikeasti ymmärrettäviä. 

5  Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma vesienhoidon toimeenpanon tukena 

Koordinaattori Harri Hakala esitteli Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman 

(JÄSMY, 2020-2027) kuulumisia. Ohjelmassa ovat mukana Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-

Karjalan, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Ohjelmassa on neljä tavoitetta, 

jotka liittyvät vesistöjen tilaan, hiilineutraaliuteen, luonnon monimuotoisuuteen sekä vastuulliseen 

ja kannattavaan liiketoimintaan ja kestävään asumiseen. Tavoitteiden toimeenpanemiseksi esite-

tään kaikkiaan 32 toimenpidettä.  

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175347/Raportteja%2053_2019.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Ohjelmatyön vauhdittamiseksi pidettiin joulukuussa 2021 webinaari ”Vastuullista järkiruokaa 

Järvi-Suomesta”. Järvi-Suomen vahvuuksia ovat uusiutuvat vesivarat, luonto, maaseutukaupungit 

ja lypsykarjatalous. Ohjelman kehittämishankehaku järjestetään huhtikuussa. Teemahaun paino-

tuksena ovat kiertotalouden ja agroekologisten symbioosien tukeminen sekä kiertotalouden mah-

dollisuuksien hyödyntäminen (toimenpiteet 8 ja 25). Ohjelmaan toivotaan alueidenvälisiä hank-

keita, ja eduksi on, jos hanke liittyy myös ohjelman muihin toimenpiteisiin. Hankkeiden rahoituk-

seen on käytössä enintään 500 000 €. Tulevaisuudessa mahdollisesti järjestettävistä teema-

hauista päätetään ohjelmatyön edetessä. Myös yhteistyötä rakennerahaston ja muiden rahoitus-

kanavien kanssa kehitetään. Ajankohtaista tietoa JÄSMY-ohjelmasta löytyy ELY-keskuksen verk-

kosivuilta (https://www.ely-keskus.fi/web/jarvi-suomen-ilmasto-ohjelma/etusivu).  

Ohjelma teemahakuineen sai kiitosta, ja tällaiselle kehittämistyölle todettiin olevan tarvetta. Esim. 

hankkeet rehevistä vesistöistä poistettavan ruovikon ja ruoppausmassojen hyödyntämiseksi ovat 

kiertotaloutta parhaimmillaan.  

 

6  Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019-2023 väliarvio ja avustushakemukset vuodelle 
2022 

Rosanna Sjövik esitteli vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) tilannekatsauksen. Oh-

jelma on puolivälissä, ja ELY-keskukset ovat raportoineet ympäristöministeriölle hankkeiden ete-

nemisestä helmikuussa. Pohjois-Karjalassa tehostamisohjelmasta on rahoitettu 29 vesistökun-

nostushanketta, ja kuudelle hankkeelle avustuspäätös on valmisteilla. Avustettujen hankkeiden 

kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 197 000 €, avustuksen määrä 642 515 € ja hankkeiden 

omarahoitusosuus 49 %. Yhteensä 20 hanketta on päättynyt ja yhdeksän on vielä toteutuksessa. 

Hanketoimijoina oli eniten osakaskuntia, paikallisia suojelu- tai kunnostusyhdistyksiä ja kyläyhdis-

tyksiä. Hankkeissa on mm. toteutettu vesikasvien poistoa ja hoitokalastusta, kunnostettu puroja, 

rakennettu ja kunnostettu kosteikkoja sekä muita rakenteita, ennallistettu suoalueita ja laadittu 

neljä valuma-aluekunnostussuunnitelmaa. Viestintä on ollut monipuolista.  

Hankkeiden toteutumista mahdollisesti haittaavat tekijät (riskit) liittyvät sääoloihin mm. talvitöinä 

tehtävissä toimenpiteissä sekä omarahoitusosuuden kokoamiseen (mm. talkootyön määrä, kas-

savarojen vähäisyys). Uusien toimijoiden vielä vähäinen hankeosaaminen ja paikoin heikko val-

mistautuminen hankehallinnointiin näkyvät lisääntyneenä avun tarpeena hankkeiden aikana.  

Hankkeet ovat valtaosin kohdistuneet vesistöihin (ja valuma-alueille), joiden ekologinen tila on 

hyvää huonompi tai riskissä tilan heikentymiseen. Konkreettista yhteistyötä on tehty vesikasvilli-

suuden niittohankkeissa, raivausnuottausmenetelmien kehittämisessä. Tulevaisuudessa pyritään 

yhä enemmän tukemaan valuma-aluelähtöistä suunnittelua ja ohjaamaan toimenpiteitä vesien-

hoidon tavoitteiden kannalta keskeisiin vesistöihin. Syksyn 2021 avustushaussa tulleiden hake-

musten pohjalta ELY-keskus on esittänyt ympäristöministeriölle rahoitettavaksi vuonna 2022 10 

vesienhoidon hanketta, avustusmääräraha yhteensä 166 062 €, sekä yhtä pohjavesialueen suo-

jelusuunnitelman päivittämishanketta. Hankkeissa on tarkoitus tehdä mm. vanhojen vesiensuoje-

lurakenteiden kunnostusta, virtavesien kunnostustarpeen kartoitusta, hulevesien käsittelyä sekä 

vesikasvillisuuden poistoa ja raivausnuotan kehitystyötä.  

https://www.ely-keskus.fi/web/jarvi-suomen-ilmasto-ohjelma/etusivu
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7  Ajankohtaiskatsaukset 

Valvontahanke kalojen elohopeapitoisuuksista Pohjois-Karjalassa 

Pirjo Kosonen esitteli Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden valvontahankkeen 2022-2023, joka on 

jatkoa vuosina 2012-2014 tehdyille kalojen elohopeapitoisuuksien seurantatutkimuksille. Hanke 

on suunniteltu yhteistyössä Pohjois-Savon (Timo Turunen) ja Pohjos-Karjalan (Minna Kukkonen) 

ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on selvittää kalojen elohopeapitoisuuksissa mahdollisesti 

tapahtuneita muutoksia, saada tietoa kuluttajille, kalastajille ja valvontaviranomaisille sekä lisätä 

kalan turvallista käyttöä. Tutkittavat lajit ovat ahven, hauki, made ja kuha. Ruokavirasto määrittää 

mallintamalla kullekin lajille ns. turvallisen käytön rajat. Hankkeessa saadaan tietoa myös kalave-

sien käytön ja hoidon suunnittelun tueksi. 

Kalojen keräys toteutetaan helmi-lokakuun 2022 aikana 32 kohdejärvestä Ilomantsissa, Joen-

suussa, Nurmeksessa, Lieksassa, Juuassa ja Rääkkylässä. Näytteet määrittää Savo-Karjalan 

Ympäristötutkimus Oy. Hankkeen kustannusarvio on 31 000 €, josta ulkopuolista rahoitusta 70 % 

ja Ympäristöterveyden osuus 30 %. Ulkopuolisia rahoittajia ovat vesivoimayhtiöt, Metsähallitus, 

metsäyhtiöt, kohdevesistöjen kunnat ja kaupungit sekä kalatalousalueet. Tutkimustuloksia on 

käytettävissä vuoden 2023 alkupuolella. Loppuraportti laaditaan opinnäytetyönä ja julkaistaan 

sen hyväksymisen jälkeen Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden julkaisuna vuonna 2023.  

Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU 

Timo Turunen esitteli MMM:n vaelluskalojen NOUSU-ohjelman (https://mmm.fi/vaelluskalat). Oh-

jelma on kirjattu hallitusohjelmaan, ja tarkoituksena jatkaa luontaisen kierron palauttamista raken-

nettuihin vesistöihin kalatiestrategian (2012) pohjalta. Ohjelma keskittyy kalojen kulkumahdolli-

suuksien parantamiseen, nousuesteiden poistoon tai muuttamiseen kalojen kululle soveltuviksi. 

Lisäksi kunnostetaan lisääntymisalueita. Hankkeita toteutetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoi-

den kanssa. Hallitusohjelmassa tavoitteena on myös päivittää kalatalousvelvoitteita viranomais-

työnä ja päivittää vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet koskemaan vesivoimalaitoksia, joilla 

velvoitteita ei luvassa ole. Vuosien 2020-2023 rahoitus on 15 milj. euroa, joka myönnetään ELY-

keskuksista (VAR, POS, LAP) avustuksina, enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.  

Pohjois-Karjalassa toteutettuja tai suunnitteluvaiheessa olevia NOUSU-ohjelman hankkeita ovat: 

• Lieksanjoen Pankakosken voimalaitoksen vaelluspoikasten kiinniottolaite vuonna 2021 

(kalatiestrategian kärkikohde) 

• Saramojoen Louhikosken voimalaitoksen purku 2021 (Nurmes, PKS Oy)   

• Lieksanjoen vaelluskalahanke (suunnittelu) 

• Ala-Kelvän myllypato, Kelvänjoki (Lieksa, lupakäsittelyssä Itä-Suomen AVI:ssa) 

• Kankikosken kalatie, Kuusoja (Eno/Joensuu) 

• Ala-Paukkajan pohjapato, Sirkanpuro (Eno/Joensuu)  

• Lähtevän Myllypato, Lietukkajoki (Outokumpu) 

• Hiiskosken myllypato, Hiiskoskenjoki (Kitee) 

• Heinävedellä selvityksessä Kytöoja, Jyrkylinjoki, Petrumajoki, Heinäjoki 

 

https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma
https://mmm.fi/vaelluskalat
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8  Muut asiat 

Päivi Jokinen esitteli lyhyesti KAIPO-verkostohankkeen kuulumisia. Tulossa on kaksi tilaisuutta: 

Onko vettä pellolla? Ratkaisuja vaihtuviin oloihin -webinaari 15.3.2022 (lisätiedot) sekä Vesien-

suojelurakenteet ja rakennetut kosteikot -koulutus 12.4. ja 3.5.2022 (lisätiedot). 

Sirpa Piirainen kertoi Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO) -hankkeen loppuraportin val-

mistuneen, loppuraportti. 

 

Kaikki kokouksessa esitelty aineisto toimitetaan yhteistyöryhmän käyttöön ja tallennetaan myös 

yhteiseen TEAMs-ryhmätyötilaan. 

Merkittiin tietoon muita tulevia tapahtumia ja rahoitushaku: 

• Vesistökunnostusverkoston kuukausittaiset aamukahvit joka kuukauden viimeisenä per-

jantaina, Verkoston aamukahvit (www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto) 

• Vesiensuojelun tehostamisohjelma puolivälissä – mitä saimme aikaan ja miten jatkamme? 

Ympäristöministeriön tilaisuus 23.3.2022 klo 9-14, tilaisuuden tiedot 

• Avustushaku vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen –ohjelmasta 8.2.-29.4.2022, 

Etelä-Savon ELY-keskus, (https://www.ely-keskus.fi/avustus-vesiosaamisen-kasvu-ja-

kansainvalistyminen-ohjelman-hankkeille ) 

 

9  Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 31.8.2022 alkaen klo 13. Selvitetään kokouksen järjestä-

mistä läsnätilaisuutena. Kokouskutsu ja asialista toimitetaan myöhemmin.  

10  Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Janne Kärkkäinen kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 15.20.  

 

 

Puheenjohtaja Janne Kärkkäinen 

Sihteeri Paula Mononen 
 
 
 
 
 
 
 

Liitteet 1   Läsnäolijat   
 2   Kokouksessa esitelty aineisto 

 
Jakelu Yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet  

https://www.proagria.fi/tapahtumat/onko-vetta-pellolla-ratkaisuja-vaihtuviin-oloihin-16132
https://www.proagria.fi/tapahtumat/vesiensuojelurakenteet-ja-rakennetut-kosteikot-17777
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-383-484-2
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Tapahtumat/Muut_tapahtumat/Verkoston_aamukahvit
http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
https://ym.fi/tapahtumat/2022-03-23/vesiensuojelun-tehostamisohjelma-puolivalissa-mita-saimme-aikaan-ja-miten-jatkamme-
https://www.ely-keskus.fi/avustus-vesiosaamisen-kasvu-ja-kansainvalistyminen-ohjelman-hankkeille
https://www.ely-keskus.fi/avustus-vesiosaamisen-kasvu-ja-kansainvalistyminen-ohjelman-hankkeille
https://www.ely-keskus.fi/avustus-vesiosaamisen-kasvu-ja-kansainvalistyminen-ohjelman-hankkeille
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LIITE 1. Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2022, 23.2.2022. Läsnäolijat. 

 
Paikka:  Etäkokous, Teams 
 
Puheenjohtaja:  Janne Kärkkäinen 
 
Jäsenet:  Jäsen   Varajäsen 
 

x Jukka Nykänen  Timo Korkalainen 

- Lari Hölttä x Pirjo Kosonen  

x Jari Leinonen x Antti Suontama 

- Tuukka Tuominen - Ari Soikkeli 

x Ismo Ryynänen x Tuula Tirronen 

x Tuire Tapanen   Jorma Berg  

- Juha Kosonen x Pirkko Hyvärinen 

- Juha Piitulainen x Yrjö Eronen 

 Antti Saari x Saara Pihlman 

x Terhi Helkala  Anna Kralik 

x Juha Tuononen 
Jari Rouvinen 

 Suvi Haapalehto 
Harri Välimäki x  

x Päivi Jokinen  Kaisa Matilainen 

x Pirkko Päiväläinen  Hannu Parviainen 

x Sanna Hämäläinen  Harri Lepistö 

    

x Pekka Pollari  Jari von Becker 

- Heli Kivisaari - Enni Pekkalin 

 Anne Savolainen x Juha Lemmetyinen 

x Taina Ahosola x Mervi Paajanen 

x Anssi Vainikka  Raine Kortet 

x Sirpa Piirainen x Matti Janhunen  

x Anu Eskelinen - Jari Hyvärinen 

x Jukka Koski-Vähälä  Jukka Hartikainen 

- Timo Hartikainen - Janne Tarkiainen 

x Tuovi Vaaranta  Heikki Simola 

x Timo Turunen  Heli Peura 

x Mari Heikkinen  Pauliina Palmgren 

x Arto Ruuska  Osmo Hyttinen 

x Paula Mononen, siht.   

Asiantuntijat: Harri Hakala, Mika Huttunen, Minna Kukkonen, Rosanna Sjövik 
   

 


