Vesien tila ja tavoitteet
Oulun kaupungin vedenottohanke: Viinivaaran – Kälväsvaaran alue
Rokuan luontaisesti rehevät järvet
Kuusamon uuden puhdistamon vaikutusalue: Toranki ja vaihtoehtoiset purkuvesistö
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Viinivaaran-Kälväsvaaran alueen vesien tila 3. kierroksella
Iso ja Pieni Leppilampi, Piltuanjoki: hyvä. Lievää metsätalouden kuormitusta
(ei tilan heikkenemisen riskiä, tavoite hyvän tilan säilyttäminen)
Iso Olvasjärvi: välttävä. Maaperästä johtuva luontainen rehevyys, sisäinen kuormitus,
metsätaloutta. Ei mahdollista saavuttaa VHS mukaista hyvää tilaa. Kunnostuksia?
Nuorittajoki: tyydyttävä. Metsätalouden ja turvetuotannon kuorma yhdessä merkittävä.
Fosforitaso pysynyt 1980-luvulta lähtien 50 µg/l tuntumassa, typpi heilahdellut
mutta ei selvää trendiä, väriluku lievässä nousussa (vanhat metsäojitukset). Tavoite: hyvän tilan saavuttaminen

Kivijoki-Kokkojoki-Marttisjoki-Timo-oja: tyydyttävä. Koko valuma-alueella metsätalouden kuormitusta, mutta rehevyys
suurelta osin luontaista.
- Iso Timonen välttävä, järviketjun lähinnä harjua oleva luontaisesti rehevä järvi, myös sisäistä kuormitusta. Ei mahdollista
saavuttaa VHS mukaista hyvää tilaa. Kunnostuksilla kuitenkin paremmaksi.
- Marttisjärvi, Iso-Ruohonen, Vähä-Ruohonen, Kivijärvi, tyydyttävä, luontainen rehevyys / yläpuolisten järvien vaikutus
Pikku-Timonen hyvä. Laskee Kivijärveen omalla lasku-uomalla (ei tilan heikkenemisen riskiä, tavoite hyvän tila).
Kiiminkijoen yläosa erinomainen, riski heikentyä (lähellä E/Hy rajaa, kuormitusta metsätaloudesta). Tavoite e:n säilyttäminen
ELY ARVIOI VAIKUTUKSIA UUDEN LUOKITTELUN POHJALTA (AINEISTOA VÄHÄN!). ARVIOT POHJAVESIMALLIN POHJALTA JA
TUPLATTUNA. Ilman vedenottohanketta tilatavoitteen lieventäminen luonnonolosuhteista johtuen - hankkeen vaikutukset?
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Rokuan ja Viinivaaran rehevät järvet
• Tilatavoitteet luontaisesti hyvin
runsasravinteisissa järvissä
Rokualla ja Viinivaarassa?
• Fosforia kulkeutunut vuosituhansien
ajan pohjavesien mukana ja/tai
eroosiona sekä saostunut järvien
pohjalle (vivianiitti), josta sitä
liukenee esim. hapettomissa oloissa

”Muu tunnistamaton paine”

xx
x

Alaoja_Heteoja ja Jaurakaisjärvi vaativat
vielä selvittämistä

• Ulkoinen kuormitus: Viinivaaran
alueella vain metsätalous, Rokualla
usein ei merkittäviä paineita
(metsätaloutta, haja-asutusta).

• Hoitotoimenpiteitä tarvitaan, mutta
hyvää tilaa ei realistista saavuttaa
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Kuusamon Torankijärven tilatavoitteen lieventäminen
Kuusamon uuden jäteveden purkuvesistö: lupaa haettu Torankijärvelle (jossa 1960-luv).
Toranki (välttävä) > Kitroninpuro > Kuusamojärven Kirkkolahti-Haaposelkä (tyydyttävä)
> Kuusamojärvi (hyvä)

2
1
3

Muu kuormitus hulevesistä ja sisäisenä kuormituksena. Uudet lupaehdot hyvin tiukat:
typpikuorma puolittuisi, ammoniumtypen väheneminen vähentäisi sisäistä kuormitusta.
Tila ei tulisi hyväksi – edes vaikka kuormitus loppuisi. Rehevä Naturalintujärvi.
2019 selvitys vaihtoehtoisista purkupaikoista, joissa merkittävästi parempi
laimentuminen > Vedenlaatumallinnus kolmeen järveen
• Suininki: riskinä tilan heikentyminen, vaikutuksia myös alapuolisiin vesimuodostumiin
• Kostonjärvi: tila ei mallin perusteella heikentyisi, mutta kyseessä säännöstelyjärvi, jossa
talvialenema >70 % keskitilavuudesta; kevättalven ongelmat, vaikutukset Kostonjokeen?
• Iso-Kero: vrt. Kostonjärvi, tosin säännöstely lievempi > Irni > Iijoki
Purkuviemärien pituus 30-40 km, välille 6 pumppaamoa, riskit, investointikustannukset
Jo aiemmin haettu lupia: Maunujärvi, Soilujärvi ja tarkasteltu muita vaihtoehtoja, mm. purku
Kuusamojärveen. Lupaa ei myönnetty Maunujärvelle eikä Soilujärvelle, KuusamoJärveen purkaminen ei ratkaise sisäkuormitteisen Torangin tilaa.
Neuvottelu ympäristöministeriön kanssa 2.5. ja ohjausryhmän käsittely 13.6. Tilatavoitteeksi tyydyttävä, alapuolisilla hyvä.
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Ympäristötavoitteiden lieventäminen (VHL 24§)
• Vesienhoitosuunnitelmassa voidaan asettaa lievempiä ympäristötavoitteita, jos vesimuodostuma
on selvitysten mukaan ihmisen toiminnan siten muuttama tai sen luonnonolot ovat sellaiset, että
ne estävät vaativampien tavoitteiden saavuttamisen, tai ympäristötavoitteiden saavuttamisen
edellyttäminen on teknisten tai taloudellisten syiden vuoksi kohtuutonta.
• Edellytyksenä on lisäksi, että:
1) vesien käytöstä tai kuormituksesta aiheutuvia hyötyjä ei voida saavuttaa muilla ympäristön kannalta merkittävästi
paremmilla keinoilla;
2) toimintojen haittoja ei voida vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia;
3) saavutetaan paras mahdollinen pintavesimuodostumien tila ottaen huomioon vaikutukset, joita ei ihmisen toiminnan
tai pilaantumisen luonteen vuoksi ole kohtuudella voitu välttää;
4) muutokset pohjaveden hyvään tilaan verrattuna jäävät mahdollisimman vähäisiksi eikä näitä vaikutuksia ole
mahdollista kohtuudella välttää ottaen huomioon ihmisten toiminta ja pilaantumisen luonne; ja
5) vesimuodostuman tila ei heikkene.
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Ympäristötavoitteista poikkeaminen (VHL 23§)
• Ympäristötavoitteista on mahdollista poiketa, jos hanke muuttaa fyysisesti vesimuodostumaa
siten, ettei pintaveden hyvää ekologista tilaa tai pohjaveden hyvää tilaa voida saavuttaa.
(Koskee myös pohjavedenottamisesta pintavesimuodostumiin aiheutuvia vaikutuksia)
• Edellytyksenä on lisäksi, että:
a)
b)
c)

hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja/tai se edistää merkittävästi kestävää kehitystä,
ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta
haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin;
tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti tai taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön
kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella.
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