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Vesienhoidon tavoitteet Suomessa 

Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja 
ennallistaa vesiä niin, että 

• Pinta- ja pohjavesien tila ei 
heikkene ja 

• Pinta- ja pohjavesien tila on 
viimeistään vuonna 2015 (→ 2027)
vähintään hyvä

• Laki vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä (1299/2004)
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Oulujoen-Iijoen
vesienhoitoalue (VHA 4)

• Manner-Suomessa on muodostettu  7 vesienhoitoaluetta, 
jotka pohjautuvat vesistöaluejakoon 

• Kainuu kuuluu lähes kokonaisuudessaan Oulujoen-Iijoen 
vesienhoitoalueeseen
• Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon kuntien eteläosia 

Vuoksen vesienhoitoalueeseen
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteensovittava 

viranomainen
• Toimeenpanosta vastaavat ELY-keskukset toimialueillaan
• Käynnissä toinen hoitokausi, vuodet 2016-2021, 

toimeenpano
• Vesienhoitosuunnitelmaehdotus v. 2022-2027 nähtävillä 

14.5.2021 saakka
• Valtioneuvosto vahvistaa suunnitelmat 12/2021
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Ehdotus Oulujoen-Iijoen 
vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmaksi 2022-2027

28.4.2021

Sisältö
Lukijalle, Mitä on vesienhoito? Mistä nyt kuullaan ja mistä kuulemisaineistot 
löytyvät?

Tiivistelmä
1  Johdanto
2  Vesienhoitoalueen kuvaus
3  Vesien tilaan vaikuttavat tekijät
4  Vesien tila
5  Vesienhoitoalueen seurantaohjelma
6  Vedenkäytön taloudellinen analyysi
7  Toimenpiteiden lisätarve
8  Esitykset vesienhoidon kolmannen kauden toimenpiteiksi
9  Ympäristötavoitteiden saavuttaminen
10  Kansalaisten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet
11  Ympäristöselostus

Lähteet, Lisätietoa, Yhteystiedot, Tietojärjestelmät, Sanasto, Lyhenteet



Pintavesityypit
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Elinympäristön 
tai lajin 

suojeluun 
määritellyt 

alueet (78 kpl)



Turvemaita
46 % maa-

alasta



Fosforin ja typen hajakuormitus
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Pintaveden ekologisen tilan luokittelu
(3 luku 12 § Vna 1040/2006)

28.4.2021

▪ Pintaveden ekologinen tila luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi 
tai huonoksi vertaamalla veden tilaa vertailuoloihin ja käyttäen liitteessä 1 esitettyjä 
määritelmiä. Keinotekoisen ja voimakkaasti muutetun pintaveden tila luokitellaan 
vastaavasti hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi suhteutettuna parhaaseen 
saavutettavissa olevaan ekologiseen tilaan.

▪ Luokittelu tehdään biologisten tekijöiden avulla ottaen huomioon niitä tukevat 
hydrologis-morfologiset ja fysikaalis-kemialliset tekijät. Luokittelu erinomaisesta huonoon 
ilmaistaan ekologisena laatusuhteena asteikolla 1–0.

▪ Pintaveden ekologinen tila luokitellaan enintään tyydyttäväksi, jos vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 D 
kohdassa tarkoitetun aineen ympäristönlaatunormi on ylittynyt. (7.10.2010/869)

▪ Pintaveden ekologisen tilan luokitteluun ja tulosten esittämiseen sovelletaan lisäksi, mitä 
vesipuitedirektiivin liitteessä V säädetään. (7.10.2010/869)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061040#a7.10.2010-869
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061040#a7.10.2010-869


Pintavesien ekologinen tila Kainuussa 

Luokitellusta järvipinta-alasta:

• 17 % erinomainen

• 81 % hyvä

• 2 % tyydyttävä (20 kpl/443 vesimuodostumaa)

• 0,2 % välttävä (5 kpl/443 vesimuodostumaa) 

Luokitellusta jokipituudesta:

• 15 % erinomainen

• 80 % hyvä

• 5 % tyydyttävä (10 kpl/101 vesimuodostumaa)

• http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_11_2/Index.html?conf
igBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa
/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI
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Pintavedet – kemiallinen tila



POHJAVEDET
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Mikä on pohjavesialue?

• Pohjavesialueiden määrittämisestä säädetään vesienhoitolain luvussa 2a ja vesienhoitoasetuksessa 
(voimaantulo 2015)
➢ 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, joiden vettä käytetään tai on tarkoitus 

käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk, tai 
yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

➢ 2-luokka: muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden 
ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön 

➢ E-luokka: pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi on 
suoraan riippuvainen. 

• Pohjavesialueella on kaksi rajaa; sisempi muodostumisalueen ja ulompi vaikutusalueen (tai yleisesti 
pohjavesialueen) raja

• Kaikki vedenhankintaan käytettävät alueet (esim. pienet vedenottamot tai yksityiskaivot) eivät ole 
pohjavesialueita, vaan tiettyjen hydrogeologisten tunnusmerkkien tulee täyttyä
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Pohjavesialueet Kainuussa

• 227 pohjavesialuetta
✓ 1-luokka: 37
✓ 1E-luokka: 1
✓ 2-luokka: 133
✓ 2E-luokka: 46
✓ E-luokka: 1

• Eniten Kuhmossa ja Suomussalmella

• Suuri osa Kainuun pohjavesialueista on osa harjujaksoja

• Suurimpia pohjavesiesiintymiä:
✓ Matinmäki-Mustikkamäki (Kajaani)
✓ Riekinkangas-Räätäkangas (Sotkamo)
✓ Hossan saumamuodostuman pohjavesialueet; Hossankangas A & B ja Jysmänkangas (Suomussalmi)
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Pohjavesialueet vesienhoidossa
• Kaikki Kainuun pohjavesialueet on luokiteltu hyvään kemialliseen ja määrälliseen tilaan

• Riskipohjavesialueita on 8 kpl

✓ Multimäki, Hyrynsalmi

✓ Mäntykangas, Hyrynsalmi

✓ Matinmäki-Mustikkamäki, Kajaani

✓ Mammankaivo, Kuhmo

✓ Multikangas, Kuhmo

✓ Kirkonkylä, Puolanka

✓ Hiukanharju ( – Pöllyvaara A), Sotkamo

✓ Vuokatti, Sotkamo

• Selvityskohteiksi on nimetty 7 pohjavesialuetta

✓ Haasiosärkkä, Kuhmo

✓ Tönölä, Kuhmo

✓ Lehtoharju, Paltamo

✓ Kapustakangas, Puolanka

✓ Rakennuskangas, Puolanka

✓ (Hiukanharju) – Pöllyvaara (B), Sotkamo

✓ Hietasärkät, Suomussalmi
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Kainuun pohjavesiin kohdistuvat merkittävimmät 
riskit 
• Liikenne

✓ Talvikunnossapito
✓ Onnettomuusriski 

• Pilaantuneet maa-alueet 

✓ Haasteena erityisesti vanhat, vielä löytämättömät pilaantumat
✓ Haitta-aineiden jo kulkeuduttua pohjaveteen maaperästä, kunnostaminen on hyvin kallista ja joskus teknisesti mahdotonta
✓ Yleisimmät haitta-aineet: öljyt, ….

• Maa- ja metsätalous

✓ Ojitukset, hapan valuma
✓ Lannoitteet

• Asutus

✓ Hulevedet
✓ Viemäröinti
✓ Maalämpö
✓ Toimintojen keskittyminen
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VESIENHOIDON TOIMENPITEET
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Vesienhoidon toimenpideohjelma
• toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja 

säilyttämiseksi

• Kolmas kausi (2022–2027)

• Osa 1: tiedot vesien tilaan vaikuttavista 
toiminnoista, jo käynnissä olevien 
vesienhoitotoimenpiteiden edistymisestä, ja muut 
toimenpiteiden suunnittelun kannalta tarpeelliset 
tiedot. 

• Osa 2: tiedot pinta- ja pohjavesien tilan 
parantamistarpeista, toimenpide-esitykset sekä 
vesimuodostumakohtaiset arviot 
ympäristötavoitteiden saavuttamisesta 28.4.2021



Toimenpiteet

Muu perustoimenpide 

kaikki Suomen lainsäädännössä 

asetettujen velvoitteiden 

toteuttamiseksi tehtävät 

toimenpiteet, jotka eivät perustu 

suoraan EU-direktiiveihin 

Täydentävä toimenpide

kaikki edellisten lisäksi tehtävät 

toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden 

mitoitus ylittää lainsäädännön 

velvoitteet 

Perustoimenpide

vesienhoidosta riippumatta 

toteutettavia toimenpiteitä, jotka 

perustuvat käytännössä EU-

direktiiveihin

• Yhdyskunnat, teollisuus
• Turvetuotanto 
• Haja- ja loma-asutus
• Maatalous, turkistuotanto
• Metsätalous
• Vesistöjen säännöstely, rakentaminen
• Vesistökunnostukset
• Pohjavedet, pilaantuneet maa-alueet



Toimenpiteitä suunnitellaan sektoreittain



Metsätalouden toimenpiteet 2022-2027

• Metsätalouden koulutus ja neuvonta 4 300 
hlö/kausi 

• Uudistushakkuiden suojakaistat 980 ha 

• Metsätalouden vesiensuojelun 
tehostaminen 12 000 ha 

• Metsätalouden vesiensuojelun 
tehostaminen 12 kpl rakenne

• Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja 
suunnittelu osana suometsänhoitoa 2 270 
ha
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Maatalouden 
toimenpiteet 2022-2027

• Ravinteiden käytön hallinta 27 300 ha 
• Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet 5 855 ha 
• Maatalouden tilakohtainen neuvonta 725 tilaa/kausi 
• Maatalouden suojavyöhykkeet 300 ha 
• Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja 

luonnonmukaisesti viljelty pelto 6 300 ha 
• Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät 2 730 

sijoitetun lannan levitysmäärä ha 
• Peltojen talviaikainen eroosion torjunta 19 119 ha 
• Maatalouden kosteikot 45 ha 
• Maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoitopellot 320 

ha 
• Lannan prosessointi 24 570 kuutiota 
• Luonnonmukainen peruskuivatus 1 hankkeiden lkm 
• CAP ja ehdollisuuden vaatimukset 27 300 



Turvetuotannon toimenpiteet 
2022-2027

• Vesiensuojelun perusrakenteet (647 kpl) 

• Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla (342 
kpl) 

• Ojitettu pintavalutuskenttä, pumppaamalla (103 kpl)

• Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla (70 kpl)

• Ojitettu pintavalutuskenttä, ei pumppausta (103 kpl) 

• Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei pumppausta (29 kpl) 
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Teollisuuden toimenpiteet 2022-2027
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• Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen (teollisuus)  

Haja-asutuksen toimenpiteet 2022-2027

• Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito 4720 viemäriverkoston 
ulkopuolella olevat kiinteistöt  

• Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen 602 viemäriverkoston ulkopuolella 
olevat kiinteistö lkm



Vesistöjen rakentaminen, säännöstely ja 
kunnostuksen toimenpiteet 2022-2027

• Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2) (3 kpl)

• Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) (7 kpl)

• Muu suoraan vesistöön kohdistuva toimenpide (7 kpl) 

• Kalankulkua helpottava toimenpide (esim. vaellusesteiden poisto, kalatie) (3 
kpl)



ELY-keskus voi myöntää avustusta hankkeeseen, 
jonka tarkoituksena on (VNA 714/2015)

1. edistää vesistön ja muiden pintavesien monipuolista ja kestävää käyttöä;

2. edistää vesistön ja muiden pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä;

3. vähentää tulvimisesta, pitkäaikaisesta kuivuudesta tai muista epätavallisista vesioloista 

aiheutuvaa vaaraa ja niistä aiheutuvia edunmenetyksiä;

4. edistää kalan kulkua tai kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa 

mahdollisuuksia kestävään kalastukseen;

5. edistää vesiluonnon monimuotoisuutta;

6. vähentää vesistöön jääneistä rakenteista tai sinne joutuneista aineksista vesistössä tai 

sen ranta-alueella aiheutuvaa vaaraa tai niistä aiheutuvia edunmenetyksiä; tai

7. täydentää tai parantaa toimenpidettä, joka valtion tuella on aiemmin toteutettu vesistössä 

tai maalla, tai vähentää tällaisesta toimenpiteestä aiheutuneita edunmenetyksiä.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeeseen, joka palvelee useita 1 momentissa mainittuja 

tarkoituksia.



Avustetut kunnostushankkeet Kainuussa 2020-
2021
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• Puokiojärvi kunnostussuunnitelman toteuttaminen (Puolanka)
• SILE II: Jumalisjärvi, Ruokojärvi, Korpijärvi, Kuivajärvi ja Pieni Kuivajärvi (Suomussalmi)
• Kaupunginlammen ja Vimpelinlammen vesistöjen kunnostus (Kajaani)
• Karankajärven kunnostus (Kajaani)
• Önkkörin alueen kunnostushanke (Kajaani)
• Ojanlahden kalataloudellinen kunnostuskokeilu säännöstelyn haittavaikutuksia 

poistamalla (Paltamo)



Pohjaveden toimenpiteet 2022-2027
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Sektori Toimenpide Yksikkö

Liikenne Tie- ja rataliikenteen 

pohjavesienalueiden hallinta

8 kpl (pohjavesialue)

Maatalous Peltoviljelyn pohjavesien 

suojelutoimenpiteet

16 ha 

Pilaantuneet maa-alueet Pilaantuneen maa-

aluekohteen/pohjaveden 

riskiarviointi, 

puhdistussuunnittelu ja 

puhdistaminen

3 MATTI-kohdetta

Pilaantuneet maa-alueet Pilaantuneisuusselvitys 

pilaantuneilla maa-alueilla

2 MATTI-kohdetta 

Suojelusuunnitelmat Suojelusuunnitelman laatiminen 6 kpl

Vedenotto Kestävä vedenhankinta 1 kpl

Vedenotto Vedenottamon suoja-alueen 

perustaminen

1 kpl

37 kpl



Kuuleminen 2.11.2020-14.5.2021 (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin)

▪ Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027, Osa 1
▪ Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen osa 2: Suunnittelussa käytetyt menetelmät ja periaatteet

Tausta-asiakirjat ja aineistot
▪ Oulujoen-Iijoen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma 2022-2027, Luonnos
▪ Vaikuta vesiin -karttapalvelu
▪ Tietojärjestelmistä kootut raportit verkossa:

– Pintavesien tilan, paineiden ja ympäristötavoitteiden tietojärjestelmän hakuraportti  
– Ehdotukset pintavesien hoidon toimenpiteiksi 2022-2027 (PowerBI-raportti)
– Pohjavesien tilan, riskien ja ympäristötavoitteiden tietojärjestelmä
– Ehdotukset pohjavesien vesienhoidon toimenpiteiksi 2022-2027 (PowerBI-raportti)

▪ Palaute toivotaan ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi –järjestelmän kautta, voi toimittaa myös ELY-
keskuksen kirjaamoon sähköpostitse tai postitse (www.kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi)

28.4.2021



KIITOS!

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Pintavedet: kimmo.virtanen@ely-keskus.fi

Pohjavedet: mari.helin@ely-keskus.fi

katja.vainionpaa@ely-keskus.fi


