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Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue 

• Oulujoki osa laajempaa 
vesienhoidon kokonaisuutta
– Muodostaa perustan kaikelle 

suunnittelulle
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Kuiva-, Ii-, Koutajoen latvavesiä



www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Vesienhoito > Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Hoitokautta edeltää aina 6-
vuotinen valmistelu, jossa 
mm.
- arviot vesiin kohdistuvista 

paineista ja vesien tilasta
- tarvittavista toimenpiteistä
- kaksi kuulemista 

Kolmas suunnittelukausi 
päättymässä: saadun 
palautteen käsittely ja 
huomioon ottaminen.

Vesienhoitokaudet (6 v)
1. 2010-2015
2. 2016-2021
3. 2022-2027
4. 2028 ->

vuosille 2022-2027

Dia: Anne Laine



Happamat sulfaattimaat

• Paineet suurimmat valuma-alueen 
alaosassa (Sanginjoki)

• Mustaliuskealueilla samankaltaisia 
vaikutuksia

• Vesienhoito: Yleiskartoitus valmis > 
täsmäkartoitukset ja neuvonta
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Maankäyttö

• Intensiivisin maankäyttö painottuu
Oulujokivarteen
– Laajalti metsämaita ja 

metsätalousalueita
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Fosforin hajakuormitus

• Vaihtelee, noudattaa peltojen
intensiteettiä
– Vaikeasti hallittavissa
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Pistekuormittajat

• Turvetuotanto vähenemässä
– kohti hallittua jälkikäyttöä

• Kaivostoiminta nousussa
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Ekologinen laatusuhde 
(ELS)

Erinomainen
(= vertailuolot)
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Huono

Välttävä

Tyydyttävä

ELS = 1

ELS = 0

ELS =

Havaittu
Arvo

Vertailu-
arvo

ELS = Ecological quality ratio, EQR
= ”O/E-suhde”
- Havaittu arvo, Observed (O) value
-Vertailuarvo = reference value = odotusarvo 
(eli vertailuoloissa odotettavissa oleva arvo) 
-= Expected (E) value

=> Ei tai hyvin vähäinen poikkeama häiriintymättömistä 
oloista

=> Poikkeaa vähän vertailuoloista

=> Poikkeaa kohtalaisesti vertailuoloista
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Dia: Heikki Mykrä



Biologinen muuttuja (ELS)

Paikkojen
lkm

 Ei hyväksyttävä 
=> Kunnostus

 Hyväksyttävä tila 
=> Suojelu

Vertailupaikat

0 1

ErinomainenHyväTyydHuono Vältt

Esim. 25.%-piste

Vertailuolot kaiken perusta

Dia: Heikki Mykrä



Ekologinen tila, luokittelu 2019
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Kemiallinen tila 2020

• Elohopean laatunormi ylittyy
yleisesti

• Bromatut difenyylieetterit ylittyvät
kuten muuallakin Euroopassa.

• Kolmisoppi järvessä ja Tuhkajoessa
(Talvivaara) nikkeli ja kadmium
ylittyvät, Jormasjärven yhdessä
näytteessä
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Pintavesien ekol. tila ja paineet

Pohjois-Pohjanmaa: 660 vesimuodostumaa. 
• 485 hyvässä/erinomaisessa tilassa, mutta näistä 164:n 

(33 %) tila riskissä heikentyä (paineet, trendit)
• 173 alle hyvässä tilassa > asetettu tavoitevuosi (Hy)

Rannikkovedet laajalti tyydyttävää, Oulun edusta välttävä

Ympäristötavoitteen saavuttaminen

POP n. 150

Dia: Anne Laine



Kuitenkin…..

• Purohelmi-hanke
(SYKE) tarkastelee
paikkatietopohjaisesti
pienten uomien
luonnontilaisuutta
(alustavia tuloksia)
– Erittäin suuri osa

uomista on muutettuja
tai valuma-alue on 
muokattu

– Alle kymmenen
prosenttia on 
luonnontilassa

11.6.2021Seppo Hellsten13

Dia: Purohelmi



VEPOVE-hankkeen (KaiEly-Syke-Helsingin yliopisto) alustavia tuloksia
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Dia: Kimmo Tolonen



15 31.3.2021   |   Anne Laine

Dia: Kimmo Tolonen



Yhteenveto

• Suurten vesimuodostumien (poislukien rakennetut jokiosuudet) ekologinen 
tila on sangen hyvä

• Suuri osa pienistä uomista on muutettuja

• Maankäyttö yhdistettynä muuttuvaan ilmastoon aiheuttaa tilan huononemista

• Pistekuormitus voi myös lisääntyä

2.9.2021Seppo Hellsten16



Oulujoen vesistövision esiselvitys

• Esiselvityksen perusteella tärkeimmät koko Oulujoen valuma-aluetta 
koskevat teemat ovat vesien puhtaus eli vaatimus vähintään hyvän 
ekologisen tilan säilyttämisestä, rakennetun vesistön erityispiirteisiin liittyvät 
säännöstelytekniset ja kalastolliset haasteet/mahdollisuudet sekä vesistön 
virkistys- ja matkailukäytön kehittäminen.

• Vesistön tila -teemat 
–  maankäytön hallinta valuma-alueella

–  veden laatu ja kuormitus

–  maa-, metsä-, turve- ja kaivostalous 
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Esimerkkejä omaehtoiseen tutkiskeluun, vaihtoehto 1.
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Esimerkkejä omaehtoiseen tutkiskeluun, vaihtoehto 2.
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Kiitos!



Rahoittajat
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