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Vesienhoidon tavoitteet Suomessa 

• 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)

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

Vesienhoidon suunnittelun 
eteneminen

1. Vesien ekologinen luokittelu

2. Paineiden tarkastelu

3. Toimenpiteiden suunnittelu

4. Toimenpiteiden toteutus

5. Seuranta

https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo
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Pintaveden ekologisen tilan luokittelu
(3 luku 12 § Vna 1040/2006)

18.5.2020

▪ 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 luokittelu 

18.5.2020

▪ Kasviplankton, päällyslevät

▪ Pohjaeläimet; syvänne, litoraali, koski



Pintavesien luokittelu 

18.5.2020

▪ Kalat; Nordic-verkko, sähkökoekalastus

▪ Vesikasvit



Pintavesien ekologinen tila Kainuussa 

Alustava luokittelu 2019

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?configB
ase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewe
rs/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI18.5.2020



12.5.2020

Hyrynsalmi

Erinomainen: Myllypuro, 
Kaiskojärvi, Syväjoki

Tyydyttävä: Teerijärvi

Voimakkaasti muutettu: 
Emäjoki

Puolanka

Erinomainen: 17 järveä ja 4 
jokea

Tyydyttävä: Suolijärvi, 
Puokiojärvi



12.5.2020

Suomussalmi

Erinomainen: 60 järveä ja 
Naamankajoki, Peranganjoki, 
Näljänkäjoki

Tyydyttävä: Jumalisjärvi, 
Korpijärvi, Ruokojärvi, Kuivajärvi, 
Viianginjärvi, Pesiönjoki, 
Purasjoki

Välttävä: Pieni Kuivajärvi

Voimakkaasti muutettu: 
Vuokkijärvi, Kiantajärvi, Emäjoki



14.5.2020

Kajaani

Erinomainen: Kattilajärvi, 
Kontinjärvi, Venejärvi

Tyydyttävä: Kylkiäinen, 
Vimpelinlampi, Kivijoki, 
Nuottipuro, Sopenjoki

Välttävä: Kivijärvi, 
Kaupunginlampi, 
Kuluntajärvi

Voimakkaasti muutettu: 
Kajaaninjoki_Ontojoki



14.5.2020

Paltamo

Erinomainen: Koikerojärvi, 
Saarisenjärvi, Valkeisjärvi

Välttävä: Mutoudenlampi

Voimakkaasti muutettu: Emäjoki

Ristijärvi

Erinomainen: Poikkijärvi, 
Torvenjoki_Latvajoki_Louhenjoki

Voimakkaasti muutettu: Emäjoki, 
Iso-Pyhäntä, Petronjärvi
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Sotkamo

Erinomainen: Hietanen -
Pieni-Hietanen, Hiidenjärvi, 
Kalliojärvi, Kusianjärvi, 
Porkkajärvi, Syrjä, Älänne

Tyydyttävä: Heinonen, 
Kolmisoppi, Ruokojärvi, 
Sumpsa, Sotkamojärvi, 
Vihtamojärvi, 
Tuhkajoki_Korentojoki, 
Ukonjoki

Voimakkaasti muutettu: 
Kajaaninjoki_Ontojoki



18.5.2020

Kuhmo

Erinomainen: 29 järveä, 
Kalliojoki_Juolunkajoki_
Viiksimonjoki_Piilojoki

Tyydyttävä: Haatajanjärvi, Pieni 
Kuumujärvi, Särkijärvi-Syväjärvi, 
Särkinen, Kesselinjoki_Kälkäjoki_
Kolpakanjoki_Kuusijoki, 
Välijoki_Aittapuro_Teeripuro_
Särkipuro

Voimakkaasti muutettu: 
Ontojoki, Ontojärvi-Nurmesjärvi



Paineiden tarkastelu 

18.5.2020

▪ Tilaa heikentävien tekijöiden (paineiden) tunnistaminen liittyy ihmistoiminnan 
vaikutusten arviointiin ja on osa vesipuitedirektiivin artikla 5:n mukaista tarkastelua.

▪ Kohdentuu erityisesti:

* tunnistettiin edellisellä kaudella merkittävä tilaa heikentävä tekijä 

* ekologinen tila-arvio on enintään tyydyttävä 

* kemiallinen tila-arvio on huono 

* ekologinen tai kemiallinen tila on vaarassa heiketä 

* tiedetään olevan selviä puutteita edellisten suunnittelukausien painearviossa

▪ Kustakin vesimuodostumasta on tunnistettava yksi tai useampia paineita, jotka yksin tai 
yhdessä aiheuttavat vesimuodostuman hyvää huonomman tilan tai riskin tilan 
heikkenemiselle. Näiden paineiden vähentämiseksi tullaan esittämään toimenpiteitä, 
jotka kootaan toimenpideohjelmaan.



Vesienhoitoalueen toimenpideohjelma 

Vesien tila ja parantamistarpeet

Toimenpiteet:
• Yhdyskunnat, teollisuus
• Turvetuotanto 
• Haja- ja loma-asutus
• Maatalous, turkistuotanto
• Metsätalous
• Vesistöjen säännöstely, rakenta-

minen
• Vesistökunnostukset
• Pohjavedet, pilaantuneet maa-

alueet

18.5.2020



Metsätalouden vesiensuojelu
Eroosion torjunta!

• Kosteikko

• Pintavalutus

• Putkipato

• Lasketusallas

• Lietekuoppa

• Kaivukatko

• Perkaamaton oja

• Hakkuiden ja lannoitusten suojakaistat

18.5.2020



Maatalouden vesiensuojelu
Eroosion torjunta!

• Kosteikko

• Suojakaistat

• Kasvipeitteisyys

• Optimaalinen lannoitus

• Maaperän kasvukunto

• Lannan prosessointi ja levitystekniikka

18.5.2020



Turvetuotannon vesiensuojelu
Ympäristölupa ohjaa

Eroosion torjunta!

• Päisteputki

• Lasketusallas

• Pintavalutus

• Kosteikko

• Kemikalointi

18.5.2020



Vesienhoidon toimenpiteet
Yhdyskunnat ja teollisuus (ympäristölupa ohjaa)

• Jätevesien tehokas käsittely ja laitosten ylläpito

• Jätevesien käsittelyn keskittäminen

• Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautuminen

• Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinta 

• Viemärien vuotovesien vähentäminen

• Hulevesien hallinta ja käsittely  

Haja- ja loma-asutus (hajajätevesiasetus (157/2017)

• Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen

• Liittyminen keskitettyyn vesihuoltoverkostoon
18.5.2020



Vesienhoidon toimenpiteet: Vesistöjen säännöstely,  
rakentaminen ja kunnostus 

• Rehevöityneiden järvien kunnostus (suuret > 5 km2, pienet < 5 km2)

• Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue > 100 km2)

• Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue < 100 km2)

• Kalan kulkua helpottavat toimenpiteet (esim. vaellusesteiden poisto, kalatiet) 

• Natura-alueiden kunnostus (esim. lintuvedet)

• Säännöstelykäytännön kehittäminen

• Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvimuodostumissa  

18.5.2020



Vesistökunnostushankkeita Kainuussa

18.5.2020

•Kaupunginlampi ja Vimpelinlampi, Kajaani (selvitys 2018-2019)

•Kuluntajärvi, Kajaani (selvitys 2019-2020)

•Vuolijoki-Ryynäsjoki, Kajaani (selvitys v. 2015-2016) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2020)

•Sokajärvi (selvitys 2010, ei toimenpiteitä toteutukseen)

•Mainuanjärvi, Kajaani (selvitys 2008)

•Haatajanjärvi, Kuhmo (selvitys tehty v. 2015) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2016-)

•Särkijärvi-Syväjärvi, Kuhmo (selvitys v. 2017-2018)

•Iso-Melanen, Paltamo (selvitys 2007)

•Puokiojärvi, Puolanka (selvitys tehty v. 2015 (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2017)

•Räätäjärvi, Sotkamo (selvitys v. 2016-2017)

•Sotkamojärvi, Sotkamo (selvitys tehty 2005) (kunnostustoimenpiteitä tehty)

•Jumalisjärvi, Ruokojärvi, Korpijärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2014-)

•Kuivajärvi ja Pieni Kuivajärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2014-)



Pohjavesienhoidon toimenpiteet
Sektori Toimenpiteen nimi

Liikenne Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Maa-ainesten ottaminen Maa-ainestenottoalueiden kunnostussuunnitelman laatiminen ja kunnostus

Maatalous ja turkistarhaus Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Metsätalous Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla

Pilaantuneet maa-alueet Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Pilaantuneet maa-alueet Pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja 

puhdistaminen

Suojelusuunnitelmat ja 

selvitykset
Pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitys/mallinnus

Suojelusuunnitelmat ja 

selvitykset
Pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen

Vedenotto
Riskien hallinta ja erityistilanteiden varautumissuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen 

pohjavesialueella

18.5.2020
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Esimerkkejä vesiensuojelu-
rakenteista 

18.5.2020



• Parannetaan vesistöjen tilaa ja vesiympäristöä

• Lisätään luonnon monimuotoisuutta

• Vahvistetaan alan toimijoiden yhteistyötä ja uusien toimijoiden osallistumista 

• Kehitetään vesistökunnostuksen toimialaa 

• jakamalla ajankohtaista tietoa kunnostusmenetelmistä

• luomalla mahdollisuuksia kokeilla uusia menetelmiä

• YM:n rahoituksen lisäksi on käytössä maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta 
mm. kalataloudellisiin kunnostuksiin (myöntää Lapin ELY-keskus) ja muita 
rahoituskanavia 

Vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttaminen 
kunnostus- ja verkostohankkeiden kautta

18.5.2020



• Kunnostuksiin voi hakea valtionavustuksia vuosittain ELY-keskuksista

• Vuonna 2019 rahoitusta haettiin 5 hankkeeseen Kainuussa

• ELY-keskukset voivat tukea alueellisia asiantuntijaverkostoja (mm. lisävoimavarat 
asiantuntija-apuun)

• Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto 

• jakaa ajantasaista kunnostustietoa 

• järjestää alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia 

• Avustusten myöntämisessä sovelletaan valtioneuvoston asetusta (714/2015) 
vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden     
avustamisesta

18.5.2020



Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 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.18.5.2020



Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat: 

1) yleispiirteisestä suunnittelusta, joka on tarpeen 4 §:ssä tarkoitettujen hankkeiden 
valitsemiseksi ja alueelliseksi kohdentamiseksi;

2) hankkeen toteuttamiseen osallistuvien tahojen järjestäytymisestä vesioikeudelliseksi 
yhteisöksi tai muuksi oikeushenkilöksi, jolle hanketta varten tarvittavat luvat ja avustus 
voidaan myöntää;

3) hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta;

4) hankkeesta aiheutuvien vahinkojen estämisestä;

5) hankkeen toteuttamiseksi vaadittavista luvista perittävistä maksuista;

6) hankkeen toteuttamiseen välittömästi liittyvien säädösten ja lupien mukaisten 
velvoitteiden täyttämisestä;

7) hankkeen vaikutusten seurannasta. 
18.5.2020



Tule mukaan – nyt on veden vuoro!


