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Seuraavassa esitetyt ajatukset ovat yksittäisen virkamiehen
pohdiskelua, joka monissa asioissa ei ole se ”paras asiantuntija”
Silti rooli on viranomaisen,
ja lakiin nojautuva, eli lennokkaat ajatukset
puuttuvat
Vesienhoidon prosessia on esityksessä
yksinkertaistettu

Sisävesien ja rannikkovesien tila Suomessa
• Vesienhoito perustuu EU:n direktiiveihin, tehdään koko
Euroopassa samassa aikataulussa, tavoitteena kaikkien vesi
hyvä tila.
• PP-ELY koordinoi Oulujoen-Iijoen vesienhoitoaluetta PohjoisPohjanmaalla ja Kainuussa, PP:lla:
• 476 järveä tai järven osaa (n 1 580 km2);
• 167 jokea tai joen osaa (n. 5 000 km);
• Oulujoen vesistöalueella 515 vesimuodostumaa!!
• 3 300 km2 rannikkovesiä sekä
• n. 300 I ja II -luokan pohjavesialuetta.
• Uusi tilan arviointi alkoi 2018, 2019 luokittelu ja 2020 uusien
toimenpiteiden määrittely niille vesille, jotka eivät ole hyvässä
tilassa
• Suunnitelman hyväksyminen: YM > Valtioneuvosto > EU joka
kuudes vuosi

Vesienhoito koko Euroopassa 2- ja 3-kauden vaihteessa
§ Vesien tila, mahdollisten poikkeamien ja toimenpiteiden tarve arvioidaan uudelleen 6
vuoden välein.
§ Toisen kauden suunnitelmat virallisesti vielä voimassa. 3 kauden luokittelut
käytännössä tehty ”luonnonvesissä”, Kevomu-vesissä kytköksissä mahdollisten
toimenpiteiden määrittämiseen.
§ Kolmannen kauden 2022-2027 toimenpiteiden suunnittelu menossa, kuuleminen
syksyllä, valtioneuvostoon korjausten jälkeen.
§ Tilaa arvioidaan ensi sijaisesti ekologisten laatutekijöiden perusteella (esim.
pohjaeläimet, kasviplankton, pohjaeläimet, kalat). Myös vedenlaatu vaikuttaa (siitä
yleensä aineistoa eniten). Mallinnusta ja asiantuntija-arviota myös käytetään lisänä.
§ Käyttökelpoisuutta, virkistyskäyttö tai kalastusmahdollisuutta ei tässä huomioida
§ Vesienhoidon oikeudellinen merkitys muuttunut oleellisesti direktiivin
voimaantulon jälkeen
– Yleissuunnitteluväline > oikeudellisesti sitova (vesimuodostumakohtaisesti)
– Esim. EU-tuomioistuin: Weser-joki, KHO: Finnpulp

2. kausi, alaosa
§ Toimenpiteet
– Ympäristövirtaama (KeVoMu H) Hupisaarten puroissa kalat melko suuri, pohjaeläimet ja
vesikasvit vähäinen, vedenlaatu ei vaikuta
– Kutualueiden ja poikastuotantoalueiden kunnostaminen (KeVoMu E) Montan
kutukanava ja Hupisaaret (uusi), Myös kevätkutuiset lajit sekä nahkiainen, rapu melko
suuri, pohjaeläimet vähäinen, vesikasvit ja vedenlaatu ei vaikuta
– Rannan kunnostukset (KeVoMu E) Rantasuojausten pienimuotoinen
purkaminen/monimuotoistaminen, muut vähäinen, veden laatu ei vaikuta
– Eroosio- ja rantasuojaukset (KeVoMu E) Pienimuotoiset rantasuojaukset, vaikutus
vähäinen
– Ruoppaus (KeVoMu E) Jokeen laskevien purojen suiden ruoppaukset, vaikutus vähäinen
– Muut elinympäristöjen kunnostustoimenpiteet (KeVoMu E) Kunnostusmahdollisuuksien
selvittäminen, vaikutus vähäinen
§ Arvio valittujen KeVoMu-toimenpiteiden vaikutuksista biologisiin laatutekijöihin ja veden
laatuun : Kalat melko suuri, Pohjaeläimet vähäinen, Vesikasvit vähäinen, b Vedenlaatu
vähäinen
§ Tilan arviointi HyMo-ominaisuuksien osalta: Vesimuodostuma ei ehkä vielä ole hyvässä
saavutettavissa olevassa tilassa.
§ Perustelut/lisätietoa: Kunnostettavien virta-alueiden määrä vähäinen, jos tarkastellaan
pelkästään pinta-aloja.Korvaavana habitaattina niiden merkitys kuitenkin korostuu.
Hupisaaret ei ole ollut mukana 1. kauden tarkastelussa .Ekologisen tilan
parantamismahdollisuudet tulee selvittää. Tarkastelussa tulee huomioida myös kevätkutuiset
kalalajit, nahkiainen ja rapu sekä vaikutus kasvillisuuteen

2. Kausi, keski- ja yläosa
§ Toimenpiteet voimakkaasti muutettujen tai keinotekoisten vesien luokittelussa
§ Järvi/joki/rannikko Joki Pintavesityyppi Erittäin suuret kangasmaiden joet
§ Vaikutus:
– Kutualueiden ja poikastuotantoalueiden kunnostaminen (KeVoMu E) Kevätkutuisten kalojen, ravun
ja nahkiaisen osalta, kalat melko suuri, pohaeläimiin ei vaikuta, vesikasveihin vähäinen, vedenlaatuun
ei vaikuta
– Koski- ja virta-alueiden kunnostukset (KeVoMu E) kalat&pohajeläimet&vesikasvit vähäinen,
vedenlaatuun ei vaikuta
– Eroosio- ja rantasuojaukset (KeVoMu E) Rantasuojausten pienimuotoinen monimuotoistaminen,
vaikutus vähäinen
– Kalateiden ja muiden eliöstön kulkua helpottavien rakenteiden rakentaminen (KeVoMu U) Kalatiet
(suurin vaikutus kohdistuu sivujokiin) kalat, pohjaleämet vähäinen, kasvit&vedenlaatu ei vaikuta
§ Arvio valittujen KeVoMu-toimenpiteiden vaikutuksista biologisiin laatutekijöihin ja veden laatuun :
Kalat melko suuri, Pohjaeläimet vähäinen, Vesikasvit vähäinen, Vedenlaatu ei vaikuta
§ Tilan arviointi HyMo-ominaisuuksien osalta: Vesimuodostuma on jo vähintään hyvässä saavutettavissa
olevassa tilassa.
§ Perustelut/lisätietoa : Pääuomassa ei jäljellä alkuperäisiä elinalueita ja kalatiet mahdollistavat
vaellusyhteyden sivu-uomiin, joissa varsinaiset lisääntymisalueet ovat, mutta niiden alat ovat pieniä.

Vedenlaatu 2.kaudella vaihteleva
§ Oulun edustalla tyydyttävä, Oulujoen alaosalla hyvä, keski- ja yläosalla
erinomainen, Oulujärvellä hyvä

§ Pitkän aikavälin trendeissä myös vaihtelua eri muuttujien välillä (kts. kuvat
jäljempänä)
– Ravinteisuus laskenut, humuksen määrä kasvanut
– Humuksen määrän kasvu näkyy myös Oulun raakaveden puhdistamojen
kemikaalimäärissä

Oulujoen veden laadun kehitys pitkällä aikavälillä
Väriluku mg/l Pt (Merikoski)
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Oulujoen veden laadun kehitys pitkällä aikavälillä

Kemiallinen hapen kulutus mg/l (Merikoski)
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Oulujoen veden laadun kehitys pitkällä aikavälillä
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Oulujoen veden laadun kehitys pitkällä aikavälillä

Kokonaisfosfori, suodattamaton [µg/l] (Merikoski)
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KeVoMu-problematiikka
-iso kysymys Oulujoella

Kevomu-vesissä ei ole tavoitteena hyvä tila,
vaan hyvä saavutettavissa oleva tila (GEP)
eli
rimaa on laskettu
ja
annettu tilaa muutoksen syynä olleelle
käyttömuodolle

Kevomu-vesien tilan määrittäminen
monimutkaista
Kytkeytyy pitkälti siihen mitä
voidaan tehdä aiheuttamatta
kohtuutonta haittaa esim.
voimatalouskäytölle

Biologiset laatutekijät (BQE)

Hymo ja muut tukevat laatutekijät

Toimenpiteet

Merkittävät käyttömuodot tai laajempi vaikutus ympäristöön
Ekologinen vaikutus (BQE)
olemassa olevan
seurantatiedon perusteella

Seurantietoon perustuvat Hydro-morfologinen muutokset (ja
siihen liittyvät vedenlaatumuutokset), jotka vaikuttavat
ekologiseen tilaan (BQE)

A) Vesimuodostumakategorian ja siihen liittyvien vedenlaatuelementtien tunnistaminen
C) HyMo-olosuhteiden derivaatio (MEP)
Hymo-tila toimenpiteiden ja vesimuodostumatyypin
vaikutuksesta
D) Fysikaalis-kemiallisen tilan derivaatio (MEP) huomioiden
lähin mahdollinen vesimuodostumatyyppi
Fysikaalis-kemiallinen tila HyMo-tilan, vesimuodostumatyypin
ja toimenpiteiden (MEP) vaikutuksesta
*Parhaassa saavutettavissa olevassa tilassa tulee olla paras
approksimaatio ekologisesta jatkumosta
**Vesimuodostuma voi olla GEP:ssä vain, jos toimenpiteillä päästään
LÄHELLE parasta approksimaatiota ekologisesta jatkumosta. Ekologisen
jatkumon approksimaatio on ehto ekosysteemin toiminnalle

F) Biologisen tilan (BQE)
derivaatio (GEP)
Biologiset olosuhteet (GEP)
huomioiden ekosysteemin
toiminta

G) Tukevien luokittelutekijöiden derivaatio (GEP)
1)
2)

Hymo-tila
Fysikaalis-kemiallinen tila sisältäen haitallisten aineiden
ekologiset laatustandardit

B) Toimenpiteiden tunnistaminen (MEP
=Paras saavutettavissa oleva tila)*
1) Niiden toimenpiteiden
tunnistaminen, jotka parantavat HyMotilaa ja ovat ekologisesti vaikuttavia
2) Niiden toimenpiteiden poistaminen,
joilla merkittävä kielteinen vaikutus
tärkeään käyttömuotoon
3) Ekologisesti tehokkaimman
toimenpidekokonaisuuden valinta
huomioiden paras approksimaatio
ekologisesta jatkumosta
Vain vähäistä vaikutusta aiheuttavien
toimenpiteiden poistaminen
toimenpidekokonaisuudesta
H) Toimenpiteiden tunnistaminen (GEP
=hyvä tila suhteessa parhaaseen
saavutettavissa olevaan tilaan)**
Tunnistetaan toimenpiteet, joilla
saavutetaan GEP

Uusi luokittelu 3. kautta varten, 2012-17 aineistolla

3. Kausi, Oulun edusta
§ Rannikkovedet - ekologinen luokittelu
§ Tunnus: FI4_PS_014
§ Ekologisen luokittelun taso: Laajaan aineistoon perustuva ekologinen
luokitus
§ Pintavesityyppi: Perämeren sisemmät rannikkovedet
§ Fyysinen muuttuneisuus: Ei voimakkaasti muutettu
§ Kunta: Hailuoto, Oulu
§ Ekologinen tila: Välttävä (2. kausi tyydyttävä!)
§ Ekologisen luokittelun taso: Laajaan aineistoon perustuva ekologinen
luokitus

3 kausi, Oulujoki
§ FI59_111_Y01 Oulujoen alaosa
§ Oulujoen alaosa
§ Pintavesityyppi: Erittäin suuret kangasmaiden joet
§ Fyysinen muuttuneisuus: Voimakkaasti muutettu
§ Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
§ Kunta: Muhos, Oulu
§ Ekologisen luokittelun taso: Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus – (koska ei juuri habitaatteja)
§ Ekologinen tila: Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen > tila arvioidaan mahdollisten toimenpiteiden kautta

§ FI59_121_Y01 Oulujoen keski- ja yläosa
§

Pintavesityyppi : Erittäin suuret kangasmaiden joet

§

Fyysinen muuttuneisuus: Voimakkaasti muutettu

§

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

§

Kunta: Muhos, Vaala, Utajärvi

§

Ekologinen tila: Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen > tila arvioidaan mahdollisten toimenpiteiden kautta !

§

Ekologisen luokittelun taso: Vedenlaatuluokitus (koska ei juuri habitaatteja)

3. kausi, Oulujärvi

§Ekologinen tila: Hyvä
§Pintavesityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
§Fyysinen muuttuneisuus: Ei voimakkaasti muutettu
§Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
§Kunta: Kajaani, Paltamo, Vaala
§Ekologisen luokittelun taso: Suppeaan aineistoon
perustuva ekologinen luokitus

Pohdintaa tulevaisuudesta
Oulujoen vesistöalueella ehkä huolestuttavinta on Oulun edustan merialueen välttävä tila
Oulujoen vesistöalueella on yli 500 vesimuodostuma, joissa monissakin vaaditaan paljon toimenpiteitä
hyvän tilan saavuttamiseksi.
Rokuan alueella on tosi vaikeita vesistöjä, joissa luontainen rehevyys ja kuormitus yhdessä estävät hyvän
tilan saavuttamisen. Viinivaaran vesimuodostumissa kuormitus, vedenottohanke, Natura ja VHS
muodostavat vaikean yhtälön.
Oulujoen vedenlaatua pitäisi parantaa paitsi joen myös Oulun edustan merialueen tilan
parantamiseksi, koska Oulujoki on sen suurin kuormittaja (Kiiminkijoki ja Iijoki myös
vaikuttavat), tämä edellyttää vaikeasti toteutettavia toimenpiteitä laajalla valuma-alueella.
(metsätalous ja maatalous)

Vesienhoidon tavoitteet vaikuttavat kuormitusta aiheuttavaien hankkeiden luvitukseen ja
valtion rahankäyttöön.
Peltojen ja metsien vesitalouteen sekä vesiensuojelun tehostamiseen panostettu uudessa
hallitusohjelmassa

Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesillä esitettäviä/vaadittavia toimenpiteitä rajoittaa
se, etteivät ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle.
Haitta arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta yleensä se voi olla vain prosentteja, ei kymmeniä
prosentteja > tämän perusteella ei voi esittää voimaloiden purkua tai 10:ien kuutoiden
virtaamia ohitusouomiinOulujoen alaosan vesimuodostuma ei ole nyt hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa,
– tilanne arvioidaan uudestaan tänä vuonna seuraavaksi 6 v:ksi. Hupisaarten purot vesitetty
toimenpidelistasta ja Montan kiinniottolaite lisäksi. Lainsäädäntnnössä tai Kevomu-ohjeissa ei
muutoksia tältä osin.
Oulujoen keski- ja yläosan vesimuodostuma on hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa,
– tila arvioidaan tänä vuonna uudelleen. Lainsäädäntö tai Kevomu-ohjeet eivät ole
merkittävästi muuttuneet.

EU palautteessa edellisen kauden toimenpiteistä Suomea on kehotettu käymään läpi kaikki
vesivoimaluvat, tästä ei kuitenkaan (tietääkseni) ole sovittu mitään kansallisella tasolla. Jos
tähän lähdetään, tarkastelu tehtäneen tulla laajemmasta näkökulmasta kuin pelkän
vesienhoitolain kautta (vesilaki).

KIITOS !
ja
Kaikkea
Hyvää
Oulujoelle

