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Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 3/2021 

Aika 30.9.2021 klo 14.00–16.00 
 

Paikka Kokous etäyhteyksin, Teams 
 

Läsnä Liite 1. Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 30.9.2021, läsnäolijat 
 
 

1  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  

Vesienhoidon johtava asiantuntija Paula Mononen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat (liite 1) 

tervetulleiksi. Sovittiin, että Rosanna Sjövik laatii kokousmuistion. Merkittiin tietoon, että yhteistyö-

ryhmässä Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen edustajana on jatkossa Taina Ahosola ja varalla 

Mervi Paajanen. 

2  Asialistan hyväksyminen  

Kokouskutsun mukana toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen 1.6.2021 etäyhteydellä pidetyn kokouksen pöytäkirja. Kokousmuistio tallen-

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

tuminen vesienhoitoon) ja ELY-keskukseen perustettuun Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteis-

työryhmän Teams-työtilaan. 

4  Vuoksen vesienhoitosuunnitelman ja Pohjois-Karjalan toimenpideohjelman 2022–2027 
tarkistukset ja viimeistely kuulemispalautteen johdosta   

Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosiksi 2022–2027 tausta-aineistoineen järjes-

tettiin 2.11.2020–14.5.2021. Vuoksen vesienhoitoalueelta annettiin 105 lausuntoa ja muuta pa-

lautetta. Eniten lausuntoja saatiin kunnilta (31 kpl) ja yhdistyksiltä (32 kpl). Palautteesta on koottu 

tiivistelmä, joka on julkaistu Vuoksen vesienhoitoalueen verkkosivuilla 

(https://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi > Osallistuminen vesienhoitoon). 

Paula Mononen esitteli kuulemisessa saadun palautteen pohjalta Vuoksen vesienhoitosuunnitel-

maehdotukseen ja Pohjois-Karjalan toimenpideohjelmaan tehtyjä tarkistuksia. Asiakirjojen vii-

meistely on loppuvaiheessa, ja vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään Vuoksen ja Kymijoen-Suo-

menlahden vesienhoitoalueiden yhteisessä ohjausryhmässä 15.10. Valtioneuvosto hyväksyy 

suunnitelmat marras-joulukuussa 2021. Myös toimenpideohjelmien on oltava saatavilla valtioneu-

voston käsittelyyn mennessä. 

Suurin tarkistustyö sekä pinta- että pohjavesien osalta liittyy Heinäveden kunnan vesistöjen siirty-

miseen Pohjois-Karjalaan maakuntavaihdoksen yhteydessä. Toimenpideohjelman tietoja, taulu-

koita ja kartta-aineistoja on päivitetty sekä eri sektoreille ehdotettujen toimenpiteiden määrät ja 

kustannukset tarkistettu.  

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala
https://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi


 MUISTIO   2 (5) 

    

  KEHA/8889/2020 

 11.11.2021   

    

    

    

 

Heinäveden reittivedet on pääsääntöisesti luokiteltu erinomaiseen tai hyvään ekologiseen tilaan. 

Tyydyttävässä tilassa olevia järviä ovat Vääränselkä ja Lapinpesä, joista Palokin voimalaitoksen 

yläpuolinen Lapinpesä on keinotekoiseksi määritelty vesimuodostuma. Kokonaisuudessaan Poh-

jois-Karjalassa on nyt 14 voimakkaasti muutettua tai keinotekoista vesimuodostumaa. 

Yhdyskuntien perustoimenpiteisiin on lisätty Heinävedeltä kolme jätevedenpuhdistamoa, joiden 

piirissä on noin 2600 asukasta. Turvetuotannon toimenpiteiden tarkistuksen perusteella uutta tuo-

tantoalaa on 96 ha, mutta samanaikaisesti turvetuotantoalan kokonaismäärä Pohjois-Karjalassa 

on pienentynyt. Maatalouden toimenpiteisiin on lisätty muutamia uusia toimenpiteitä (esim. kerää-

jäkasvit), kun toimenpiteet on tarkistettu ja täydennetty Suomen CAP27-suunnitelman mukaisiksi. 

Ravinteiden käytön hallinta -toimenpide korvautuu valtioneuvoston asetuksella, jolla säädellään 

fosforilannoitusta. Vesistöjen kunnostuksiin liittyvissä toimenpiteissä on noin 40 kpl rehevöitynei-

den järvien kunnostuksia, ml. myös Heinävedellä sijaitseva Vääränselkä. Virtavesien tilaa paran-

tavia toimenpiteitä on yli 120. Kunnostussektorin toimenpiteiden kustannukset on tarkistettu ja 

täydennetty tietojärjestelmään ja toimenpideohjelmaan.  

Pohjois-Karjalassa on Heinävesi mukaan lukien 576 vesimuodostumaa. Tilatavoite on saavutettu 

88 % vesimuodostumista. Tavoite arvioidaan saavutettavan 11 % vesimuodostumista viimeistään 

vuonna 2027 ja lopuissa 9 vesimuodostumassa (< 2 %) luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden 

vuoksi vuoden 2027 jälkeen. 

Keskustelussa esitettiin kysymys, miten ohjelmassa on huomioitu erinomaisessa ja hyvässä ti-

lassa olevat vesistöt, joissa tavoitteena on nykyisen tilan säilyttäminen. Monosen mukaan niille ei 

ole muodostumakohtaisesti esitetty tilaa turvaavia toimenpiteitä. Esimerkiksi kuormitusta vähen-

tävät toimenpiteet on esitetty suunnittelualueittain, jolloin ne kohdistuvat myös ekologiselta tilal-

taan hyviksi tai erinomaisiksi luokiteltujen vesimuodostumien valuma-alueille.  

Mononen kertoi, että muutamassa palautteessa pidetään epärealistisena kaikkien pintavesien 

saamista hyvään tilaan vuoteen 2027 mennessä ja esitetään tavoitteiden lieventämistä aina kun 

kriteerit täyttyvät. Outokummun Natura-lintuvesialueella Sysmäjärvessä katsotaan tavoitteen 

alentamiselle olevan perusteita. Palaute käsitellään toimenpideohjelmassa. Todettiin, että rehe-

vät Natura-lintuvesikohteet, kuten Sysmäjärvi ja Sääperi, tarkastellaan erityisalueina, ja tilatavoit-

teissa linnustolliset arvot ovat ensisijaisia. Lintuvedet ovat kuitenkin monin paikoin jo liian rehevöi-

tyneitä, ja kunnostuksia tehdäänkin parhaillaan esimerkiksi osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. 

Keskustelussa tuotiin esiin ravinteiden lisäksi kiintoaineen ja humuksen suuri vaikutus vesistöjen 

tilaan. Suunnittelutyössä käytetty VEMALA-kuormitusmalli ei toimi kiintoaineen kohdalla riittävän 

hyvin, eikä kuormitusarvioita ole esitetty toimenpideohjelmassa. Maatalouden kuormituksen vä-

hentämisen kannalta keskeistä ovat realistiset tavoitteet sekä riittävät resurssit. Uudella ohjelma-

kaudella (CAP27) tukirahoituksen aiempaa vahvempi kohdentaminen Pohjois-Karjalaan ja 

yleensä Järvi-Suomen vesistöjen valuma-alueille todettiin tärkeäksi. Keskusteltiin myös kaivostoi-

mintaan liittyvistä tutkimuksista Heinävedellä ja asian huomioimisesta toimenpideohjelmassa. 

Mika Huttunen kertoi, että pohjavesien tarkasteluihin ei ole ollut tarvetta juurikaan tehdä muutok-

sia kuulemisen jälkeen. Heinäveden mukana Pohjois-Karjalaan siirtyi 8 uutta pohjavesialuetta, 

jotka eivät ole riski- tai selvityskohteita. Suurin osa pohjavesiä koskevasta kuulemispalautteesta 

oli yleisluontoista. Palautteessa korostettiin pinta- ja pohjavesien luokitteluun ja seurantaan sekä 
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pohjavesialueiden rajausten tarkentamiseen panostamista sekä pohjavesialueiden rakenneselvi-

tysten tärkeyttä alueilla, joilla sijaitsee vedenottamo. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat esi-

tettiin päivitettäviksi. Toimenpiteisiin ei ole tehty varsinaisia muutoksia kuulemispalautteen poh-

jalta, mutta POSKI-projekti liitettiin toimenpiteeksi myös Heinäveden pohjavesialueille (linkki, 

POSKI-projekti).  

5  Syksyn 2021 vesien- ja merenhoidon avustushaku 

Rosanna Sjövik esitteli ELY-keskuksissa syksyllä käynnistyvää rahoitushakua. Harkinnanvarais-

ten valtionavustusten hakuaika on 18.10.–30.11.2021. Pinta- ja pohjavesiin sekä vesistökunnos-

tuksiin liittyen avautuu useita hakuja (rahoitus ja avustukset, ELY-keskus). 

Avustuksia vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen voidaan myöntää hankkeille, 

jotka tukevat vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä 

vesistöissä että valuma-alueilla. Vesiensuojelun tehostamisohjelman myötä mahdollisia ovat 

myös verkostoitumis- ja suunnitteluhankkeet. Valuma-alueiden vesitalouden hallintaa ja muuttu-

viin sää- ja vesioloihin sopeutumista ja varautumista voidaan avustaa maa- ja metsätalouden ve-

sienhallinnan edistämisen avustuksilla. Painopiste on useamman toimijan yhteistyönä toteute-

tuissa laajemmissa hankkeissa. Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen 

teemahaussa on tänä vuonna painopisteenä viemäriylivuodot, minkä lisäksi avustusta voidaan 

myöntää viemäröityjen jäte- ja hulevesien keruun ja käsittelyn edistämiseen sekä luontopohjaisiin 

tulvasuojelumenetelmiin. Kuntien on lisäksi mahdollista hakea avustusta pohjavesialueiden suo-

jelusuunnitelmien laadintaan. 

Avustushakuja ja vesistökunnostusta tukeva kampanjasivusto avoimine materiaaleineen löytyy 

Ympäristöministeriön Virtaa vesienhoitoon -sivuilta (https://ym.fi/virtaavesienhoitoon). Rahoituk-

sen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseen tulee avuksi päivityksen alla oleva Rahat pintaan -

sivusto (http://rahatpintaan.fi/). 

6  Muut asiat  

Sirpa Piirainen kertoi, että Luonnonvarakeskuksen (LUKE) metsätalouden vesistökuormituksen 

seurantaverkkoon kaivataan uusia luonnontilaisia valuma-alueita, nykyisiä on vain 10 kpl. Suo-

men ympäristökeskuksen (SYKE) vetämässä VNTeas rahoitteisessa MEPO-hankkeessa (päättyy 

31.12.2021) on myös pohdittu pohjavesiseurantojen lisäämistä osaksi metsätalouden vesistö-

kuormitusseurantaa, esim. lähde pohjavesialueella.  

Matti Janhunen kertoi, että Kuurnan Laurinvirran alueella on tehty sähkökoekalastuksia. Virtaa-

man säätö poikastuotantoalueella on ollut haastavaa yläpuolisten voimaloiden huoltotöiden 

vuoksi, mutta järvitaimenen ja järvilohen lisääntyminen on todistettavasti käynnistynyt alueella. 

Päivi Jokinen kertoi KAIPO-verkon kuulumisia. Kunnostusyhdyshenkilöitä on Pohjois-Karjalasta 

12, ja muutamia tilaisuuksia on jo voitu järjestää fyysisinä kokouksina. KAIPO-verkon toiminta jat-

kuu vuonna 2022. Kaikki yhteistyöryhmän jäsenet on liitetty hankkeen uutiskirjeen postituslistalle. 

 

 

 

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Pohjaveden_suojelun_ja_kiviaineshuollon_yhteensovittaminen_POSKI
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Pohjaveden_suojelun_ja_kiviaineshuollon_yhteensovittaminen_POSKI
https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#Hakemusten%20toimittaminen
https://ym.fi/virtaavesienhoitoon
http://rahatpintaan.fi/
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Merkittiin tietoon tulevia tapahtumia: 

 

• Valtionavustusten avustushaku on tänä vuonna avoinna 18.10.-30.11.2021, Rahoitus ja 

avustukset - ympäristövastuualue 

• Vesistökunnostusverkoston kuukausittaiset aamukahvit joka kuukauden viimeisenä per-

jantaina, Verkoston aamukahvit 

 

Yhteistyöryhmän materiaalit ja kokouksen esitykset löytyvät yhteistyöryhmälle perustetun 

TEAMs-työtilan tiedostot-välilehdeltä. 

7  Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 23.2.2022 klo 13–15. Kokouskutsu ja asialista toimitetaan 

myöhemmin. 

8  Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Paula Mononen kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 15.58.  

 

 

 
Puheenjohtaja Paula Mononen 

Sihteeri Rosanna Sjövik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liitteet 1   Läsnäolijat   
 2   Kokouksessa esitelty aineisto 

 
Jakelu Yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet 

 
  

https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue%23Maa-%20ja%20mets%C3%A4talouden%20vesienhallinnan%20edist%C3%A4misen%20avustushaku
https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue%23Maa-%20ja%20mets%C3%A4talouden%20vesienhallinnan%20edist%C3%A4misen%20avustushaku
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Tapahtumat/Muut_tapahtumat/Verkoston_aamukahvit
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LIITE 1. Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 3/2021, 30.9.2021. Läsnäolijat. 

 
Paikka:  Etäkokous, Teams 
 
Puheenjohtaja:  Paula Mononen 
 
Jäsenet:  Jäsen   Varajäsen 
 

x Jukka Nykänen  Timo Korkalainen 

- Lari Hölttä - Pirjo Kosonen  

 Jari Leinonen x Antti Suontama 

- Tuukka Tuominen - Ari Soikkeli 

x Ismo Ryynänen  Tuula Tirronen 

x Tuire Tapanen   Jorma Berg  

- Juha Kosonen - Pirkko Hyvärinen 

 Juha Piitulainen x Yrjö Eronen 

- Antti Saari - 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 - Juha Lemmetyinen 

- Taina Ahosola - 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 

- Tuovi Vaaranta - Heikki Simola 

- Timo Turunen - Heli Peura 

x Mari Heikkinen  Pauliina Palmgren 

- Arto Ruuska - Osmo Hyttinen 

x Paula Mononen, pj.   

Asiantuntijat: Mika Huttunen, Minna Kukkonen, Rosanna Sjövik (sihteeri) 
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