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Vesienhoidon tavoitteet Suomessa 

• Pinta- ja pohjavesien tila ei 

heikkene ja 

• Pinta- ja pohjavesien tila on 

viimeistään vuonna 2015 

vähintään hyvä

• Laki vesienhoidon ja meren-

hoidon järjestämisestä 

(1299/2004)
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Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja 

ennallistaa vesiä niin, että 
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Vuoksen vesienhoitoalue 

(VHA1)

� Pohjois-Karjala on osa Vuoksen 

vesienhoitoaluetta

� Etelä-Savon ELY-keskus on 

yhteensovittava viranomainen

� Toimeenpanosta vastaavat 

ELY-keskukset toimialueillaan

Vesienhoidon järjestämistä varten 

on muodostettu  7 vesienhoito-

aluetta,  jotka pohjautuvat vesistö-

aluejakoon 



Vesienhoidon suunnitelma-asiakirjat 2010-2015 –

toimeenpano käynnissä, tarkistus 2016-2021 käynnissä
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Vesienhoidon suunnitelma-asiakirjat 2016-2021 –

Kuuleminen 1.10.2014 - 31.3.2015
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Vesienhoidon II kuuleminen 1.10.2014 - 31.3.2015 
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� Asiakirjat nähtävänä kunnissa, ELY-keskuksessa sekä internetissä

� Lausunto pyydetty viranomaisilta, muilta sidosryhmiltä ja toimijoilta (98) 

� Käytössä sähköinen palautelomake www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

� Lomake: https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=10042

� Keskustelufoorumi www.otakantaa.fi

� Samaan aikaan on käynnissä kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista, 

merkittäviä tulvariskialueita ei VHA1:llä eikä Pohjois-Karjalassa

� Suunnitelmat tarkistetaan kuulemisen perusteella ���� VN:n hyväksyttäväksi  

v. 2015 lopussa

www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi/osallistuminen

www.ymparisto.fi/vesienhoito/Pohjois-Karjala
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Pintavesien tila Pohjois-
Karjalassa (2006-2012 tiedot)

Luokitellusta järvialasta (316 järveä):

� 25 % erinomaista  (VHA1  46 %)

� 67 % hyvää (VHA1 42 %)

� 8 % hyvää heikommassa tilassa (12 %)

� Luokittelematta on 48 järveä (1,3 %)

Luokitelluista joista (km, 163 jokea):

� 4 % erinomaista (VHA1  5 %)

� 73 % hyvää (VHA1  60 %)

� 23 % hyvää heikommassa tilassa (30 %)

� Luokittelematta on 9 jokea (4 %)
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Pintavesien 

kemiallinen tila
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Arvioidaan pintavesien ympäristön-

laatunormien perusteella:

- Nikkeli ylittyy: Lahdenjoki, Sysmä-

järvi, Sysmänjoki

- Hg kalassa ylittyy: Pielisjoki, 

Ilajanjärvi, Hattujärvi, Kajoonjärvi

- Hg-tietoja täydennetään, mm. 

Kiteenjärvi, Loitimo



Kuormitus Pohjois-Karjalassa
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Vesien tilan parantamistarpeet Pohjois-Karjalassa

� Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen ja veden laadun 
parantaminen

� Kalaston ym. elinympäristöjen kohentaminen, rakenteellisten 
muutosten haittojen vähentäminen

� Pohjavesien tilan turvaaminen ja riskien vähentäminen

� Ulkoisen fosforikuormituksen vähentämistarve alueesta riippuen           
5 – 40 % tilaltaan heikentyneissä vesistöissä

� Rakenteellisesti voimakkaasti muutetuissa vesistöissä 
parantamistarpeita etenkin: Ala-Koitajoki, Pielisjoki, Lieksanjoki 
(alajuoksu), Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki
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Vesienhoidon toimenpiteet 2016-2021

Perustoimenpiteet

– EU-direktiivien vaatimat toimenpiteet, perusteet VN asetuksessa 

vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

– Mm. nitraattiasetus, ympäristöluvat, täydentävät ehdot

Muut perustoimenpiteet

– Suomen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, jotka eivät 

perustu suoraan EU-direktiiveihin 

– Mm. turvetuotannon toimenpiteet

Täydentävät toimenpiteet

– Em.  lisäksi tehtävät toimenpiteet sekä kaikki ohjauskeinot

– Yleensä vapaaehtoisia, nojautuvat usein taloudellisten ohjaus-

keinojen käyttöön

– Mm. maatalouden ympäristötukijärjestelmä
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Maatalous, täydentävät toimenpiteet (yt) 2016-2021

Toimenpide Määrä Kustannukset  

1000 €/v

POK VHA1 POK VHA1

Ravinteiden käytön hallinta, ha (ympäristökor-

vauksen piirissä 92 % kokonaispeltoalasta)
79 000 282 600 4 282 16 085

Peltojen talviaikainen eroosion torjunta, ha 

(65 % talviaikainen kasvipeitteisyys)
56 000 213 800 615 2 503

Lannan ympäristöystävällinen käyttö (sijoitta-

minen peltoon), ha
21 000 69 200 903 2 974

Maatalouden kosteikot ja laskeutusaltaat, kpl 

(ml. Puruvesi)
100 440 193 946

Maatalouden suojavyöhykkeet, ha 200 1 400 107 762

Maatalouden tilakohtainen neuvonta, tilaa/v 150 875 75 438

Lannan prosessointi, kuutiota (m3) 24 000 454 000 42 1 251

Yhteensä 6 210 25 570



Esimerkkejä vesienhoidon toimenpiteistä muilla sektoreilla  

Pohjois-Karjalassa

Yhdyskunnat

� Tehokas jätevesienkäsittely puhdistamoissa, vuotovesien vähentäminen

� Siirtoviemärit  ja viemäröintipalveluiden laajentaminen taajamissa

Teollisuus, turvetuotanto

� Kaivostoiminnan vesien hallinnan ja –käsittelyn parantaminen  (raskasmetallit)

� Tehokkaat vesienkäsittelyrakenteet turvetuotannossa

Haja-asutus

� Tehokas kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

� Keskitetyn viemäröinnin laajentaminen haja-asutusalueille

Metsätalous

� Eroosiohaittojen torjunta, koulutus ja neuvonta, luonnonhoitohankkeet

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

� Rehevöityneiden järvien kunnostus sekä virtavesien elinympäristökunnostus

� Kalankulkua helpottavat toimenpiteet ym.
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Pohjavedet (tila-arvio 6/2013)

Riskialueet (R), tila huono:

- Lavalampi (Polvijärvi)

- Lykynlampi (Kontiolahti)

- Sonkaja (Ilomantsi)

Selvityskohteita (S) 8 kpl

- Paljon riskitoimintoja, ei riittävästi 

tietoa

- Arvioitu alustavasti hyvään tilaan

- Riskinarvioinnin pohjalta selvitys-

kohteita ehkä muutamia lisää 

suunnitelmaan
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Pohjavesien riskiarviot Pohjois-Karjalassa

Kunta Pohjavesialue
Alueen 

tunnus

Riskin-

arviointi

Tilaa 

heikentävä 

aine

Luokka Riskitoiminnot

Suojelu-

suunni-

telma

Joensuu Tannilanvaara 0704502 S I
Ampumarata, rautatie, valta-

/kantatie
2012

Juuka Taivaanpankko 0717601 S I
Kyllästämö, vanha kaatopaikka, 

vanha ampumarata
2011

Kitee Kitee 0726003 S I
Asutus, korjaamo, saha, 

hautausmaa
2013

Kontiolahti Jaamankangas 0727602 S I
Asutus, valtatie, puolustus-

voimat
2011

Kontiolahti Sairaalasuo 0727603 S I Ampumarata, puolustusvoimat

Kontiolahti Lykynlampi 0727655 R Nitraatti I
Ampumarata, kaatopaikka, 

lentokenttä, puolustusvoimat
2011

Liperi Konivaara B 0742611 B S II Teollisuus 2013*

Nurmes Jokikylä 0754102 S I
Maanviljelys, entinen 

maatalousoppilaitos
-

Outokumpu Onkilamminsärkät 0730917 S II Kaivostoiminta -

Polvijärvi Lavalampi 0760702 R Torjunta-aine I Torjunta-aine 2012

Ilomantsi Sonkaja 07146005 R Torjunta-aine I Torjunta-aine 2012
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Pohjavesien toimenpiteet 2016-2021
Sektori Toimenpide Tyyppi Yksik-

kö

Yht. Kust.

1000€/v

Määrä 

(kpl)

Yhdyskunnat
Viemärirakenteiden kunnon 

tarkastus pohjavesialueella
täyd kpl 1 1 3

Liikenne Pohjavesivaikutusten seuranta täyd kpl 1 0,2 1

Liikenne
Pohjavesisuojausten rakenta-

minen ja ylläpito
Muu pt km 2 26 1

Maatalous
Peltoviljelyn pohjavesien 

suojelutoimenpiteet
täyd ha 54 69 2

Pilaantuneet 

alueet
Pilaantuneisuusselvitys täyd kpl 3 257 14

Pilaantuneet 

alueet

Pilaantuneen kohteen riskinar-

viointi, kunnostussuunnittelu

ja kunnostus

Muu pt kpl 6 800 11

Maa-ainesten

otto

Ottoalueiden kunnostussuun-

nittelu ja kunnostus
täyd ha 1 2 1

Yhteensä 1 157 33



Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puu-

tarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamisesta - ns. nitraattiasetus

� Valtioneuvoston käsittelyssä xx.11.2014?

� Komission kannanotto vuoden lopulla

� Nitraattiasetuksen on määrä tulla voimaan 1.4.2015 

kuten maaseudun kehittämisohjelma

� Kuitenkin rakennelmien sijoittamista,  lantavaraston 

vähimmäistilavuuksia ja varastointitilojen kattamista 

koskevia säännöksiä sovelletaan vain asetuksen 

voimaantulon jälkeen vireille tuleviin rakentamis-

hankkeisiin 
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Rakennelmien sijoittelu

� Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmis-

teiden varastointitiloja, tuotantoeläinten jaloittelualueita 

ja ulkotarhojen ruokinta- ja juottopaikkoja ei saa sijoittaa:

1) pohjavesialueelle, jollei maaperäselvitysten perusteella 

osoiteta, että tällaiselle alueelle sijoittaminen ei aiheuta 

pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa

2) tulvanalaiselle alueelle

3) alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä, talousvesikäytössä 

olevasta kaivosta tai lähteestä

4) alle 25 metrin etäisyydelle norosta tai valtaojasta

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 19



Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten 

lannoitevalmisteiden varastointi

� Lannan varastointitilan tulee riittää vähintään 12 kk  

aikana kertyvälle lannalle. Uudet varastointitilavaati-

mukset liitteessä 1. 

� Myös tilalla, joka ottaa vastaan ja varastoi lantaa tai 

orgaanisia lannoitevalmisteita, tulee olla varastotila, joka 

mitoitetaan vuosittain vastaanotettavan määrän mukaan 

� Uudet lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden 

varastointitilat tulee kattaa ammoniakkipäästöjen ja 

hajuhaittojen vähentämiseksi 
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Lannan ja orgaanisen lannoitteen patterointi

� Orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on 

vähintään 30 %, voidaan varastoida aumassa (vastaanottava tila)

� Kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan 

työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa

� Varastointi aumassa on kielletty 1.11. – 31.1.

� Aumavarastoinnista tulee ilmoittaa xx vrk ennen varastoinnin 

aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisäksi:

� Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-

ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan levitysaikana säilyttää 

pellolla xx viikkoa levitystä odottamassa
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Lannoitteiden käyttö (1) 

� Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen 

pellolle on kielletty 1.11. - 31.3.

� Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet 

on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, 

lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai 

hajalevityksenä 

� Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-

ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan levitysaikana 

säilyttää pellolla xx viikkoa levitystä odottamassa
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Lannoitteiden käyttö (2)

Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. 

1) Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja 

orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on 

kielletty, ellei peltoa muokata 24 tunnin kuluessa 

levityksestä 

2) Sellaisilla peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on 15 % tai 

enemmän, lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden 

levitys on aina kielletty

4) Talousvesikaivojen ja –lähteiden ympärille on jätettävä  

30 – 100 m vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla ja 

orgaanisilla lannoitevalmisteilla
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Typpilannoitemäärät ja lannan ravinnepitoisuus

� Tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa 

vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 

170 kg/ha

� Pelto- ja puutarhakasvien viljelyä koskevat lisäksi liukoisen 

typen enimmäislannoitusmäärät (taulukko)

� Lannan syyslevitystä koskevat liukoisen typen määrää koskevat 

rajoitukset.

� Toiminnanharjoittajan tulee teettää viiden vuoden välein lanta-

analyysi, jossa määritetään lannan sisältämä liukoinen typpi, 

kokonaistyppi ja kokonaisfosfori

� Lannoitus suunnitellaan joko lanta-analyysin tai asetuksen 

liitteessä esitettyjen ohjearvojen perusteella
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Kiitos!


