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Kartta. Viinivaarahankkeen keskeisen vaikutusalueen vesistöjen Natura-luontotyypit.
Aikaisemmin lupakäsittelyssä olleen hankkeen Natura-arvioinnin yhteenveto.
Raportti. Viinivaara hankkeen pohjavesimalli.
Raportti. Viinivaaran pohjavesihanke, vaikutukset vesistöjen vesimääriin ja
vedenlaatuun.
Raportti. Viinivaara-hankkeen koekalastukset v.2016.
Raportti. Viinivaara-hankkeen Kiiminkijoen Natura-arvioinnin vesikasviselvitykset
v.2016.
Pikkujoet ja purot (3260) luontotyypin levinneisyys Kiiminkijoen Natura-alueella, FCG,
16.5.2017. Liite lisätty raportin päivityksessä 16.5.2017.
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1 JOHDANTO
Oulun kaupunki on päättänyt, että kanta-Oulun vedenhankintaa tullaan varmistamaan
hyödyntämällä
Viinivaara-Kälväsvaara-alueen
pohjavesivaroja.
Alueelta
3
hyödynnettävän pohjaveden määrä tullee olemaan 11 000 m /d. Vedenottoratkaisu on
suunniteltu siten, että vaikutukset keskeisiin vesitöihin ja luontoarvoihin minimoidaan.
Vaikutusarviointi perustuu v. 2016 laadittuun pohjavesimallinnukseen. Hankkeen
vesilain mukainen vedenoton lupahakemus on tarkoitus jättää Pohjois-Suomen
aluehallintovirastoon vuoden 2017 alussa.
Hankealueen välittömään läheisyyteen sijoittuu Kiiminkijoen Natura-alue (FI1101202)
(Kuva 1-1). Tämä Natura-arviointi on luonnonsuojelulain (65 §) tarkoittama arviointi
Viinivaara-Kälväsvaara pohjavedenottohankkeen vaikutuksista Kiiminkijoen Naturaalueeseen. Arviointi sisältää hankkeen vaikutusten ja niiden merkittävyyden arvioinnin
Kiiminkijoen Natura-alueen suojeluperusteena oleville luontotyypeille ja lajeille.
Arvioinnin vaiheet on esitetty kuvassa 1-2. Hankkeen vaikutukset Olvassuon Naturaalueelle arvioidaan omassa raportissaan (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2016).

Kuva 1-1. Natura-alueen sijainti suhteessa hankealueeseen.
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toimenpiteet

Vaikutusten
seuranta

Kuva 1-2. Arvioinnin vaiheet.

2 ARVIOINTIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ
Natura–arvioinnista säädetään luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännöksissä. Ensimmäisen säännöksen (65 §) mukaan hanke tai suunnitelma ei saa yksistään tai yhdessä
muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi
alue on ilmoitettu, ehdotettu tai sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Luonnonsuojelulain mukainen vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy mikäli hankkeen
vaikutukset:
· kohdistuvat Natura–alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin,
· ovat luonteeltaan heikentäviä,
· laadultaan merkittäviä ja ennalta arvioiden todennäköisiä.
Kynnys arvioinnin suorittamiseksi voi ylittyä myös eri hankkeiden ja suunnitelmien
yhteisvaikutusten vuoksi (Söderman 2003). Tämä velvoite koskee myös Natura-alueen
ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia
merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Toinen mainittu säännös (66 §) koskee heikentämiskieltoa. Viranomainen ei saa
myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa,
jos arviointimenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Suomen Natura 2000 verkostoon. Lupa voidaan kuitenkin myöntää taikka suunnitelma hyväksyä tai
vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on
toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä
vaihtoehtoista ratkaisua ole. Jos alueella esiintyy luontodirektiivin liitteessä I
tarkoitettuja ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä (ns. priorisoitu luontotyyppi) tai
liitteessä II tarkoitettuja ensisijaisesti suojeltavia lajeja (ns. priorisoitu laji),
noudatetaan tavanomaista tiukempia lupaedellytyksiä ja lisäksi asiasta on hankittava
komission lausunto. Lupaviranomaisen on ennen lupapäätöstä varmistettava, että
arvioinnit ovat asianmukaisia ja niissä esitetyt johtopäätökset ovat perusteltuja.
Mikäli suojeluperusteina olevia luontoarvoja joudutaan merkittävästi heikentämään,
on ympäristöministeriön kompensoitava heikennys. Heikentyvän alueen tilalle on
esimerkiksi etsittävä korvaava alue (vastaavat suojeluperusteet, lajit ja luontotyypit)
luonnonmaantieteellisesti samalta alueelta. Kompensaatioalue on käytännössä
heikennyksen vuoksi poistuvaa aluetta laajempi alue. Kompensaatiotoimet on oltava
keskeisiltä osiltaan toteutettuna ennen toisen alueen suojeluarvojen heikentämisen
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tapahtumista. Ympäristöministeriö valmistelee ehdotukset uusista alueista ja vie ne
valtioneuvoston hyväksyttäviksi.
3 HANKKEEN KUVAUS
3.1

Hankkeen taustat
Varmistamisen tarve
Vesihuoltopalvelut ovat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, ja Oulun kaupunki on
velvollinen varmistamaan vedenhankinnan kahdesta eri vesilähteestä. Vesihuolto tulee
turvata kaikissa tilanteissa.
Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan raakaveteen.
Oulujoen vedenkäyttö voi estyä esim. onnettomuuden, saastumisen tai vaurioitumisen
vuoksi. Kanta-Oulun alueen vedenhankintaa ei ole nykyisellään varmistettu. KantaOulun alue kuuluu alhaiseen varmuusluokkaan (luokka III) ainoana suurena
vesilaitoksena Suomessa.
Kanta-Oulun tulee nostaa varmuusluokitustaan III-luokasta vähintään II-luokkaan.
Luokituksen nostaminen edellyttää, että jokaiselle asukkaalle on pystyttävä
toimittamaan vähintään 50 litraa vettä päivässä päävesijärjestelmän ollessa pois
käytöstä. Tällä hetkellä kanta-Oulun alueelle pystytään toimittamaan vain 13 litraa
vettä asukasta kohden tankkiautolla jaettuna, jos päävesijärjestelmä Oulujoki on pois
käytöstä.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vesivarojen käytöstä ja
vesihuollon kehittämisestä vastaava vesihuoltoviranomainen, joka on lähettänyt
11.12.2014 kaupungille kehotuskirjeen Oulun kaupungin vedenhankinnan
varmistamiseksi. ELY-keskus on kirjeessään todennut, että vedenhankinnan
varmistaminen
tulee
toteuttaa
mahdollisimman
pikaisesti
nykyiseen
päävesilähteeseen kohdistuvien riskien takia.
Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.5.2015 kanta-Oulun vedenhankinnan
varmistamisratkaisuksi päätettiin Viinivaara-vaihtoehto.
Valitun ratkaisun perusteet
Hankkeen keskeisin lähtökohta on poikkeustilanteisiin varautuminen ja
vedenhankinnan varmuuden parantaminen. Suurimmat ja vaikutuksiltaan laajimmat
riskit Oulun Veden toimintaan liittyvät kanta-Oulun vedenhankintaan.
Viinivaara-Kälväsvaara -pohjavesiesiintymä on ainoa kanta-Oulun vedenhankinnan
varmistamiseen soveltuva yhtenäinen pohjavesialue kohtuullisella etäisyydellä
Oulusta.
Viinivaara-Kälväsvaara-alueen
pohjavesivarojen
hyödyntäminen
on
valittu
vedenhankinnan varmistamisratkaisuksi, koska sillä kyetään pitkällä aikavälillä
parhaiten ja varmimmin turvaamaan vedenhankinta pintaveden rinnalla ja ratkaisu on
kokonaistaloudellisesti edullisin.
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Viinivaaran pohjavesihanke täydentää olemassa olevia vesilähteitä. Samalla
pohjavesihanke toimii tärkeänä varavesilähteenä poikkeustilanteissa. Teknistaloudellisesti on välttämätöntä, että varavesilähde on kokoajan käytössä.
Varavesijärjestelmän valmistuttua kanta-Oulussa käytetään vesilähteenä sekä pintaettä pohjavettä.
3.2

Suunniteltu vedenotto
Viinivaara-Kälväsvaara -alueelta hyödynnettävä vesimäärä on keskimäärin 11 000
m3/d, josta Viinivaaran alueelta on suunniteltu otettavan 8 000 m3/d ja Kälväsvaarasta
3 000 m3/d. Vedenotto tulee tapahtumaan 11 vedenottamosta, joista 9 kpl sijaitsee
Viinivaaran pohjavesialueella ja 2 kpl Kälväsvaaran alueella. Vedenottoratkaisu on
suunniteltu siten, että vaikutukset keskeisiin vesistöihin ja luontoarvoihin
minimoidaan. Vaikutusarviointi perustuu pohjavesimallinnukseen, joka on tehty
uudella vuonna 2016 tehdyllä pohjavesimallilla.
Viinivaara-Kälväsvaara -alueelta hyödynnettävän raakaveden laatu on erinomainen.
Alueen pohjavedet ovat muodostuneet ympäröiviä soita korkeammilla harjuilla ja
orgaanisen aineen pitoisuudet ovat näin ollen alhaisia. Vesi ei vaadi käsittelyä ennen
talousvesikäyttöä. Veden pH on laatusuositusten alarajan tuntumassa, joten vesi on
syytä alkaloida ennen talousvesikäyttöä.

3.3

Aikaisemmin lupakäsittelyssä ollut hanke
Oulun Vesi haki v. 2009 lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta
kokonaisuudessaan pohjavedenkäyttöön siirtymiseen. Tällöin hyödynnettävä
pohjavesimäärä oli kokonaisuutena 32 500 m3/d, josta Viinivaara-Kälväsvaara-alueelta
olisi hyödynnetty 27 000 m3/d.
Aikaisemmin lupakäsittelyssä olleesta hankkeesta on laadittu vuonna 2002
Kiiminkijoen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi (PSV-Maa ja Vesi Oy,
2002a). Natura-arvioinnissa on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoista vedenottoratkaisua.
V. 2002 laadittu Natura-arviointi osoitti, että kaikki kolme arvioinnissa tarkasteltua
pohjavedenoton
vaihtoehtoa
vaikuttavat
Kiiminkijoen
alueen
kolmesta
luontodirektiivin luontotyypistä merkittävästi kahteen, pikkujokiin ja puroihin sekä
Fennoskandian luonnontilaisiin jokireitteihin. Tämän totesi myös Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus lausunnossaan (18.9.2002, Dnro 1100L0457-255).
Ympäristökeskuksen v. 2002 antaman lausunnon jälkeen vedenottoratkaisua
muutettiin
ympäristövaikutusten
pienentämiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus totesi luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa lausunnon
täydennyksessä 26.2.2008 (Dnro 1198V0088-321) vaikutuksista luontotyyppiin
pikkujoet ja purot, että hankkeella ei nykymuodossa voida katsoa olevan sellaisia
vaikutuksia, että Kiiminkijoen Natura-alueen merkitys osana Natura 2000 -verkostoa
tämän vuoksi vähenisi.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle luvan päätöksellään 25.8.2010
(Dnro PSAVI/1/04.09/2010). Lupakäsittelyssä olleessa vedenhankintaratkaisussa
Viinivaara-Kälväsvaara-alueen vedenottomäärä (27 000 m3/d) oli sama kuin Natura-
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arvioinnissa tarkastellussa vaihtoehdossa VE3. Vedenoton alueellista jakautumista oli
kuitenkin muutettu Natura-arvioinnissa esitetystä.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä valittivat mm. Kainuun ELYkeskuksen kalatalouden ryhmä, muutamat yksityishenkilöt, Metsänhoitoyhdistykset,
Metsänomistajien liitto, Ahvenlammen urheilukalastajat ry, yhdistykset,
kalastuskunnat, osakaskunnat ja Metsähallitus.
Aluehallintoviraston päätökseen haettiin muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen 12.12.2012 (Dnro 01975/10/5208).
Vaasan hallinto-oikeus päätöksellään palautti asian uudelleen käsiteltäväksi PohjoisSuomen aluehallintovirastoon, koska mm. ennalta objektiivisesti arvioiden ei ole
poissuljettua, että hakemuksen mukainen pohjavedenottohanke ei merkittävästi
heikennä niitä luontoarvoja, jotka ovat olleet Natura-kohteen valintaperusteena
Kiiminkijoen ja Olvassuon osalta. Lisäksi Vaasan hallinto-oikeus totesi, että hanke on
Nuorittajoen ja Iso Olvasjärven osalta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden vastainen.
Päätöksen perusteluissa myös todetaan, että lupakäsittelyssä esitettyjen selvitysten
perusteella ei voida varmuudella arvioida, vaarantuuko lähteiden suojelutavoite.
Vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdot päätettiin selvittää uudestaan, kun
Vaasan hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa Viinivaaran vedenottoon hakemuksen
mukaisella vedenottomäärällä. Helmikuussa 2014 käynnistynyt monitavoitearviointi
kokosi Oulun kaupungin päättäjiä, viranomaisia, asiantuntijoita ja paikallisia ihmisiä
yhteen arvioimaan eri vaihtoehtoja Oulun yliopiston tutkimusryhmän johtamana.
Monitavoitearvioinnin päätöstukiryhmä linjasi, että vedenhankinnan varmistamisen
lähtökohtana on jatkossa varavesijärjestelmän minimivaatimuksen 11 000 m3/d
mukainen vesimäärä. Tällä perusteella Oulun Vesi teki ratkaisun, että lupa-asia, jossa
on haettu lupaa kokonaan pohjavedenkäyttöön siirtymiseen, perutaan.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 8.10.2015 (Dnro PSAVI/21/04.09
2014) jättänyt asian käsittelyn sikseen.
Liitteessä 2 on esitetty yhteenveto v. 2002 laaditusta Natura-arvioinnista. Tuolloin
Natura-arvioinnissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa Viinivaaran ja sen lähialueelle
sijoittuvien pohjavesialueiden suunniteltu vedenotto oli 2,5–3,2-kertainen tämän
arvioinnin mukaiseen vedenottoratkaisuun verrattuna.
3.4

Liittyminen muihin hankkeisiin
Mahdollisina yhteisvaikutuksia aiheuttavina hankkeina arvioinnissa on otettu
huomioon Kiiminkijoen vesistöalueelle sijoittuvat olemassa olevat turvetuotantoalueet
sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton 1. vaihemaakuntakaavan turvetuotantoon osoitetut
turvetuotantoalueet. Turvetuotannon toteutuminen kyseisillä alueilla on kuitenkin
epävarmaa.
Muita hankkeita lähialueella ovat kolme Tornator Oyj:n käynnistämää
tuulipuistohanketta. Latvakorven Tuulipuisto Oy:n Latvakorven tuulipuisto Ylikiimingin
alueella sijoittuu noin 10 km etäisyydelle Viinivaarasta lounaaseen. Maaselän
Tuulipuisto Oy:n Maaselän ja Hepokorven tuulipuisto Utajärven kunnan länsiosassa
sijoittuu noin 27 km etäisyydelle lounaaseen. Pahkavaaran Tuulipuisto Oy:n

Copyright © Pöyry Finland Oy

Viinivaara-hanke
Kiiminkijoen Natura-arviointi
101003433-001
9

Pahkavaaran tuulipuisto Utajärven itäosassa sijoittuu noin 27 km etäisyydelle
kaakkoon.
Viinivaaran keskiosassa on Rudus Oy:lle myönnetty maa-ainestenottolupa, joka on
voimassa 31.3.2019 asti. Ottoalue sijaitsee Timosen yhteismetsän alueella.
Lisäksi arvioinnissa huomioidaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion laatima
Kiiminkijoen ja Nuorittajoen valuma-alueille suunniteltujen kunnostusojitushankkeiden
vesiensuojelusuunnitelma. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kunnostusojitusraportissa on mukana mm. Timosen yhteismetsän Sorsuanojan ja Kusiojan
vesistöalueille sijoittuvat kunnostusojitukset (yht. 394 ha) sekä Märsynahon
Sorsuanojan, Kusiojan ja Nuorittajoen vesistöalueille sijoittuvat kunnostusojitukset
(yht. 102 ha).
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4 NATURA-ALUEEN KUVAUS
4.1

Yleistä
Kiiminkijoen Natura-alue (FI101202, SAC) sijaitsee Oulun, Pudasjärven, Puolangan ja
Utajärven kunnissa (Kuva 4-1). Joen pääuoman pituus on noin 180 kilometriä ja
korkeusero merenpinnan ja joen alkukohdan, Kivarinjärven välillä 151 metriä. Valumaalueen koko on 3 845 km2 ja järvisyys 3,4 %. Kiiminkijoki on suojeltu
voimataloudelliselta rakentamiselta koskiensuojelulailla ja kuuluu erityistä suojelua
vaativiin vesistöihin. Kiiminkijoki kuuluu pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon.

Kuva 4-1. Kiiminkijoen Natura 2000 -alueen sijainti.

Valjastamaton Kiiminkijoki on edustava luonnontilainen Fennoskandian jokireitti, jonka
pääuoma ja suurin sivu-uoma Nuorittajoki edustavat suuria turvemaan jokia. Muita
merkittäviä sivu-uomia ovat keskisuuria turvemaan jokia edustavat Tilanjoki-Pirttijoki,
Jolosjoki ja Vepsänjoki. Pienimmät sivujoet ovat tyypiltään pieniä turvemaiden tai
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kangasmaiden jokia. Jokiuomien hydrologis-morfologinen muuttuneisuus on pääosassa
uomia vähäistä.
Vesistöalueen suurimmat järvet ovat joen latvoilla olevat Kalhamajärvi (6.97 km2), IsoOlvasjärvi (4.55 km2), Vihajärvi (3.97 km2), Auhojärvi (3.31 km2), Puolankajärvi (2.99
km2), Hakojärvi (2.70 km2), Kivarinjärvi (2.63 km 2), Juorkunajärvi (2.49 km2) ja
Vilpusjärvi (2.15 km2). Järvet ovat tyypiltään pääosin (runsas)humuksisia ja matalia, osa
on luokiteltu hyvin lyhytviipymäisiksi järviksi. Joessa on 180 kilometrin matkalla 70
koskea, joista näyttävimmät ovat Kalliuskoski (Puolanka), Kurimonkoski (Utajärvi) ja
Koitelinkoski (Kiiminki). Kiiminkijokeen kulkeutuvat vedet myös Hepokönkäältä, joka on
Suomen korkein luonnonvarainen vesiputous. Kiiminkijoessa virtaaman vaihtelut ovat
suuret vähäisestä järvisyydestä ja vesistön kapeudesta johtuen.
Kiiminkijoen alajuoksulla Haukiputaan, Kiimingin ja Ylikiimingin alueella kallioperässä
vallitsevat fylliitti, kiilleliuske, kiillegneissi ja kvartsi-maasälpäliuske. Joen keskijuoksun
kallioperä on pääosin graniittigneissiä. Vesistöalueen maaperä on lähinnä
turvemuodostumaa ja pohjamoreenia. Alueella on länsi-itäsuuntaisia harjujaksoja ja
niiden liepeillä hiekka-savimaita. Savi- ja hietaesiintymät ovat harvinaisia ja yleensä
turvekerrosten alla.
Kiiminkijoen valuma-alue on suhteellisen harvaan asuttua maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta. Järviä on kuivatettu maatalouden tarpeisiin. Myös metsäojitusten yhteydessä
on laskettu lampien vedenpintoja. Valuma-alueen pinta-alasta on 58 % suota, josta
nykyisin puolet on metsäojitettu. Ojitusten osuus koko valuma-alueesta on 30 %.
Ojituksiin liittyneet perkaukset ovat muuttaneet voimakkaasti purojen luonnontilaa.
Noin 60 % Kiiminkijoen valuma-alueen maa-alasta on metsätalouskäytössä, peltoa on
2.8 %. Vesistön luonnontilaa on muutettu myös uittoa varten. Uitto Kiiminkijoessa
loppui vuonna 1958. Kiiminkijoen uittosäännön kumoamista koskevan vesioikeuden
päätöksen edellyttämät kunnostustyöt on tehty vuosina 1984-1986, jolloin uittoa
varten peratut pääuoman kosket entisöitiin ja eräiden järvien pintoja nostettiin. Joen
kunnostuksen yhteydessä koskipinta-ala lisääntyi noin 10 ha, mikä on lisännyt
lohikalojen poikastuotantoalueiden määrää.
Kiiminkijoki on luonnostaan hyvin ruskeavetinen, mikä aiheutuu korkeasta
humuspitoisuudesta. Humusta kulkeutuu valuma-alueen soilta sekä metsäojitus- ja
turvetuotantoalueilta. Kiintoainesta on joessa ajoittain runsaasti. Vesienhoidon
luokittelun mukainen joen pääuoman vedenlaatu on yläosassa erinomainen ja
alaosassa hyvä; sivu-uomien vedenlaatu vaihtelee erinomaisesta tyydyttävään.
Kemialliselta tilaltaan vedenlaatu on hyvä niin pääuomassa kuin kaikissa luokitelluissa
sivujoissakin. Kiiminkijoen pääuoman vedenlaadun on todettu olevan riittävä
lohikaloille, mutta etenkin happamuuden ja humuskuormituksen suhteen veden laatu
on kuitenkin ajoittain lähellä kriittisiä rajoja, eivätkä ajoittaiset ylityksetkään ole
mahdottomia; herkkiä ovat etenkin lohikalat ja niiden pienpoikasvaiheet, joten joen
veden laatua tulee edelleen parantaa.
Yli puolet Kiiminkijoen valuma-alueen järvistä (39 kpl) kuuluu ekologiselta tilaltaan
luokkaan hyvä, 15 luokkaan tyydyttävä ja 5 luokkaan välttävä. Vain yksi järvi
(Nurmijärvi) on luokassa erinomainen. Kemiallinen tila on arvioitu kaikilla järvillä
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Kivarinjärveä lukuun ottamatta luokkaan hyvä. Järville on tyypillistä suoperäisen
valuma-alueen vaikutus veden laatuun.
Kiiminkijoki on kalastoltaan merkittävä, mm. lohi, taimen, harjus ja siika kuuluvat
lajistoon. Merestä nousee vaelluskaloja, kuten ankeriasta ja meritaimenta, joita on
tavattu Puolangan latvavesillä asti. Kiiminkijoen rapukanta on kärsinyt moneen
otteeseen rapurutosta. Nykyisin on jäljellä paikallisia pieniä rapukantoja joen
latvapuroissa ja Nuorittajoen latvoilla.
Kiiminkijoen vesistöalue on voimakkaasti humuspitoinen jokivesistökokonaisuus (suuri
turvemaan joki), joka on luonnontilaisena ainutlaatuinen Euroopassa. Kiiminkijoki on
tieteellisesti arvokas tutkimuskohde, koska se on suhteellisen luonnontilainen. Joki on
maisemallisesti arvokas. Jokimaisemaan kuuluu näyttäviä koskia, vyörytörmiä ja
kalliorantoja.
Kiiminkijoella on merkitystä vaelluskaloille ja joillekin uhanalaisille kalalajeille.
Kiiminkijoen luonnontilaisina säilyneet latvapurot Puolangalla ovat Kiiminkijoen
viimeisiä alkuperäisen purotaimenen vahvoja esiintymisalueita. Jänisjoki ja Heinijoki
ovat merkittävimpiä tammukkapuroja. Vaellussiika, harjus ja nahkiainen edustavat
alkuperäistä kantaa Kiiminkijoella. Jokivesistö on kalataloudellisesti arvokas, ja sillä on
nykyään hyvin suuri virkistyskäyttöarvo. Tavoitteena on vaelluskantojen elvytys ja
suojelu.
4.2

Natura-alueen suojeluperusteet
Kiiminkijoen Natura 2000 -alueen suojeluperusteina tietolomakkeessa (v. 1998) on
kolme luontodirektiivin luontotyyppiä (Taulukko 4-1): Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit, humuspitoiset järvet ja lammet sekä pikkujoet ja purot, lisäksi
luontodirektiivin liitteen II lajeista nahkiainen.
Natura-verkoston ja sen tietojen täydentäminen on käynnissä (Ympäristöministeriö
2016). Asiasta oli kuuleminen 1.9. - 30.9.2016. Kiiminkijoen Natura 2000 –alueen osalta
on ehdotettu lisättäväksi alueen suojeluperusteisiin karut kirkasvetiset järvet luontotyyppi ja luontodirektiivin liitteen II laji lietetatar (Persicaria foliosa). Aiemmin
suojeluperusteena ollut luontodirektiivin liitteen II laji nahkiainen ehdotetaan
siirrettävän kohtaan muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit.
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Taulukko 4-1. Tiedot Kiiminkijoen Natura-alueen luontodirektiivin luontotyypeistä vuoden
1998 sekä 2016 tietolomakkeilta. Merkintä * = lisättäväksi ehdotettu luontotyyppi.

Luontodirektiivin luontotyypit

v.1998
pinta-ala
%

v.2016
pinta-ala
ha

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210)

80

11 000

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160)

1

6 048

Pikkujoet ja purot (3260)

10

1 100

Karut kirkasvetiset järvet (3110)*

-

76

Hankkeen keskeisimmille vaikutusalueille sijoittuvat Natura luontotyypit on esitetty
liitteen 1 kartalla.
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210) ovat luonnontilaisia tai lähes
luonnontilaisia jokireittejä tai niiden osia. Luontotyyppi vastaa boreaalisella alueella
vesienhoidon toisen suunnittelukauden luonnontilaisimpia keskisuuria ja suuria
jokivesimuodostumia (Metsähallitus 2016). Vesi on niukkaravinteista, vedenpinnan
vuodenaikainen korkeusvaihtelu on suurta ja talvella vedenpinta jäätyy. Keväisin
vedenpinta on erityisen korkealla. Jokireitit ovat vaihtelevia käsittäen putouksia,
koskia, suvantoja ja pieniä järviä. Luontotyyppiin kuuluvat laajat vesistökokonaisuudet
ja virtaamiltaan suuremmat joet tai niiden osat. Luontotyypin ominaisia eläinlajeja ovat
mm. meritaimen, lohi ja vaellussiika (Airaksinen ja Karttunen 2001). Naturatietolomakkeen mukaan luontotyypin edustavuus on erinomainen ja yleisarvioinnin
perusteella alue on erittäin tärkeä luontotyypin suojelulle.
Pikkujoet ja purot (3260) luontotyyppiin kuuluu tasankojen ja vuoristojen jokia ja
puroja (kesällä veden pinnan taso alhainen), joissa on vedenalaista tai kelluslehtistä
kasvillisuutta tai vesisammalia. Luontotyyppiin kuuluvat vesipuitedirektiivin (VPD)
tyypittelyn mukaiset pienet turve-, kangas- ja savimaiden joet, sekä jokea pienemmät
virtavedet silloin kun ne täyttävät vesilain puron määritelmän, mutta ei vesilain
mukaisia noroja (Metsähallitus 2016). Luontotyyppiin voidaan sisällyttää myös jossain
määrin luonnontilaltaan kärsineitä kohteita, jos niissä on arvokasta kasvillisuutta ja
lajistoa tai ne ovat erityisen edustavia. Vedenlaatu voi olla heikentynyttä, mutta
rantakasvillisuus on edustavaa; tai luonnontilainen rantavyöhyke on hyvin kapea,
mutta vesikasvillisuus on arvokasta (Airaksinen ja Karttunen 2001). Natura
tietolomakkeen mukaan luontotyypin edustavuus on hyvä ja yleisarvioinnin perusteella
alue on erittäin tärkeä luontotyypin suojelulle.
Humuspitoiset lammet ja järvet (3160) luontotyyppiin kuuluu luonnontilaisia järviä ja
lampia, joiden vesi on turpeen ja happaman humuksen ruskeaksi värjäämää. Yleensä
ne sijaitsevat turvepohjalla, soilla tai luontaisesti soistumassa olevilla kankailla. pH on
usein alhainen, 3-6. Kasvillisuus on harvaa, kelluslehtisen kasvillisuuden määrä
vaihtelee, vesisammalet voivat olla runsaita. Rantavyöhyke on usein soistunut, ja siinä
on kelluvia rahkasammalkasvustoja. Ulpukka-tyypin ja osa kortetyypin ja korteruokotyypin järvistä ja lammista luetaan tähän tyyppiin (Airaksinen ja Karttunen 2001).
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Natura tietolomakkeen mukaan luontotyypin edustavuus on erinomainen, ja
yleisarvioinnin perusteella alue on erittäin tärkeä luontotyypin suojelulle.
Karut kirkasvetiset järvet (3110) luontotyyppiin kuuluvat niukkaravinteiset järvet,
joissa on runsaasti pohjaversoiskasvillisuutta. Kasvillisuus on usein selvästi
vyöhykkeistä. Vyöhykkeiden valtalajeja ovat raani, nuottaruoho tai lahnaruohot.
Boreaalisella alueella esiintyy myös ruskoärviää sekä vesisammalia. Tähän
luontotyyppiin kuuluvat niukkaravinteiset ja kirkasvetiset järvet, joita Suomessa on
kutsuttu nuottaruohojärviksi. Niitä on Suomessa lähinnä hiekkamailla, jääkauden
sulamisvesien synnyttämien harju- ja deltamuodostuminen yhteydessä. PohjoisSuomen tunturialueiden sara- ja järvitähtijärvet kuuluvat useimmiten tähän
luontotyyppiin. (Airaksinen ja Karttunen 2001). Luontotyyppiin kuuluvat myös
kirkasvetiset lammet (pinta-ala alle 10 ha), kuten kirkasvetiset harju-, lähde- ja
suolammet, vaikka Natura-luontotyyppikuvauksen mukaista pohjaruusukekasvillisuutta
ei esiintyisikään rannan ja pohjan olosuhteiden vuoksi (Metsähallitus 2016). Naturatietolomakkeen mukaan luontotyypin edustavuus on hyvä, ja yleisarvioinnin
perusteella alue on hyvin tärkeä luontotyypin suojelulle.
Luontodirektiivin liitteen II laji, lietetatar
Luontodirektiivin liitteen II mukaisista lajeista Kiiminkijoen
suojeluperusteissa on mainittu yksi laji, lietetatar (Persicaria foliosa).

Natura-alueen

Lietetatar on hennohko yksivuotinen ruoho, joka kasvaa matalassa vedessä tai märällä
maalla, nimensä mukaisesti usein tulvaisilla ja maatuvilla järvien, jokien ja jokisuistojen
liejurannoilla. Lajia esiintyy harvakseltaan Suomenlahden rannikolla ja jokisuistoissa
sekä muutamilla paikoilla Selkämeren rannikolla. Laajimmat esiintymät ovat
Perämeren rannikon jokisuistoissa. Lietetatar on erittäin uhanalainen laji, joka on
taantunut rehevöitymisen aiheuttaman rantojen umpeenkasvun myötä.
5 ARVIOINNIN TOTEUTUSTAPA
5.1

Työryhmä
Tämä Natura-arviointi on laadittu asiantuntija-arviona. Työryhmän työnjako on ollut
seuraava:
·

Mikko Tolkkinen FT biologia

·

Lasse Rantala MMM limnologi – vesistövaikutukset

·

Jukka Ikäheimo FM geologia

– hydrogeologia

·

Ella Kilpeläinen FM biologia

– vaikutukset luontotyyppeihin

·

Eero Taskila FM biologia

– vaikutukset kalastoon ja eläimistöön

– vesistövaikutukset ja vesieliöstö

Natura-arviointia on ollut ohjaamassa ja kommentoimassa Oulun Veden
suunnitteluryhmä, johon kuuluvat johtaja Jouni Lähdemäki, projektipäällikkö Hanna
Sandqvist, FM Jari Kärkkäinen (FCG Oy) ja ympäristölakimies Riitta Rämä (Naturata Oy).
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5.2

Aineisto
Natura-arvioinnin keskeisenä aineistona ovat olleet tietolomakkeet, hankkeessa
laaditut pohjavesimallinnus ja vaikutusarvio vesistöjen vesimääriin ja vedenlaatuun
sekä Viinivaarahankkeen aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa laadittu Natura-arviointi
ja siitä annetut lausunnot.
Tärkeimmät Natura-arvioinnissa käytetyt aineistot ovat:
·

Kiiminkijoen Natura-alueen tietolomake (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
9.9.1998)

·

Kiiminkijoen Natura-alueen tietolomake, ehdotus tietojen tarkistamisesta
(Ympäristöministeriö 2016)

·

Viinivaara hankkeen pohjavesimalli (Pöyry Finland Oy, 2016a) (liite 3)

·

Viinivaaran pohjavesihanke, vaikutukset vesistöjen vesimääriin ja vedenlaatuun
(Pöyry Finland Oy, 2016b) (liite 4)

·

Aikaisempi Natura-arviointi: Oulun vesi Viinivaaran pohjavesihanke.
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Kiiminkijoen Natura-arviointi (PSV – Maa
ja Vesi, 2002a)

·

Aiemmasta Natura-arvioinnista annetut lausunnot:
o Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto 18.9.2002
o Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto 26.2.2008
o Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.12.2012

5.3

·

Kasvillisuuden ja eläimistön maastoselvitykset Kiiminkijoen Natura-arviointia ja
vedenoton YVA:a varten v. 2001 (PSV – Maa ja Vesi, 2002b)

·

Viinivaara-hankkeen kasvillisuuden ja eläimistön maastoselvitykset v. 2016

·

Natura 2000 –luontotyyppiopas (Airaksinen & Karttunen 2001)

·

Raportti luontodirektiivin toimeenpanosta Suomessa 2001–2006 (Suomen
Ympäristökeskus 2011)

·

Raportti luontodirektiivin toimeenpanosta Suomessa 2007–2012 (Suomen
Ympäristökeskus 2013)

·

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi
menettelyssä ja Natura-arvioinnissa (Söderman 2003)

kaavoituksessa,

YVA-

Vaikutuksien tunnistaminen
Kiiminkijoen Natura-arvioinnissa käsitellään ne hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat
vesistöt, joilla on havaittavissa selvä vesistöyhteys Kiiminkijoen vesistöalueeseen.
Työssä arvioidaan luonnon muuttumista pohjavesivaikutteisissa puroissa, joissa sekä
järvissä. Voimakkainta pohjaveden vaikutus on selvissä lähdepuroissa, joiden virtaama
on purojen yläjuoksulla jokseenkin kokonaan pohjavettä. Näiden osalta arvion
tekeminen on siis suhteellisen yksinkertaista: lähinnä pohjavesimallin mukaan
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pystytään arvioimaan virtaaman muutos, ja koska näiden ympäristöjen lajisto on
selvästi erikoistunut juuri tällaisiin olosuhteisiin, voidaan olettaa pohjaveden
virtauksen vähenemisen heijastuvan lajistoon melko välittömästi.
Alempana joissa, puroissa ja järvissä pohjaveden osuus virtaamasta on selvästi
pienempi, mutta vaihtelee vuodenajoittain voimakkaasti. Pintavesien määrä on
sulamiskauden ja sateiden jälkeen yleensä hyvin paljon suurempi kuin pohjavesien.
Kesäkauden alivirtaamatilanteissa suurten harjumuodostumien pohjavesien osuus on
selvästi suurempi, mutta lisäksi vesistöihin tulee yleensä edelleen vettä mm. märiltä
aapasoilta ja pienemmiltä kangasmailta. Pienimmillään virtaamat ovat yleensä talven
alivirtaamakausina erityisesti kovien pakkaskausien jälkeen ennen sulamisen alkamista.
Tällöin soilta tulevan valuman osuus voi jäädä hyvin pieneksi, samoin pieniltä
kangasmailta tulevien pohjavesien osuus. Virtausta pitävät tällöin yllä, samoin kuin
kaikkein
kuivimpina
kesäkausina,
lähinnä
suurten
harjumuodostumien
pohjavesivarastot ja järvien pintavesivarastot.
Vesistöjen virtaamamuutoksia on arvioitu raportissa: Viinivaaran pohjavesihanke,
vaikutukset vesistöjen vesimääriin ja vedenlaatuun (Pöyry Finland Oy 2016b). Tässä
Kiiminkijoelle ja Nuorittajoelle on laadittu malli käyttäen hyväksi alueelta olevia
virtaamahavaintoja. Muiden vesistöjen virtaamatiedot perustuvat ympäristöhallinnon
vesistömalliin. Vesistöjen latvojen pieniä, voimakkaimmin pohjavesivaikutteisia puroja
ja järviä tämä tarkastelu ei koske, vaan niiden osalta arvion pohjana on täytynyt
käyttää pohjavesimallinnusta yms. tietoja. Vesistömallin tarkastelussa on
pohjavesimäärien muutoksia verrattu ennustettuihin, keskivirtaamatilanteisiin ja
tyypillisiin alivirtaamatilanteisiin. Tyypilliset alivirtaamatilanteet ovat tilanteita, joissa
pintavalunta on melko vähäistä, mutta ei kuitenkaan aivan pienimmillään ja
pohjavesien virtaama ei ole kovin paljoa alentunut keskimääräisestä.
Vesistömallin pohjana on pienten jokien osalta käytetty virtaamahavaintoja vuosina
1995-2001. Tämä ajanjakso pitää sisällään hyvin erilaisia vuosia. Jakson keskiarvot
saattavat poiketa pitemmän aikavälin keskiarvioista ja joitakin ääritilanteita voi
puuttua aineistosta.
Tyypillisen alivirtaamakauden pohjavesipurkauma jää todennäköisesti jonkin verran
pienemmäksi kuin pohjaveden keskimääräinen purkautuminen. Näin pohjavesimallien
antamien keskimääräisten muutosten ja vesistömallin antamien alivirtaamien
vertaaminen voi liioitella muutoksen suuruutta. Pohjavedenotto kuitenkin keskittyy
voimakkaimpana juuri suurimpiin harjumuodostumiin, joista purkautuminen on
kaikkein tasaisinta, ja tämä pienentää tämän eron merkitystä. Lisäksi on todettava, että
kaikkein pienimmissä alivirtaamatilanteissa pohjaveden osuus ja sen myötä vedenoton
aiheuttama muutos ovat todennäköisesti suuremmat kuin tarkastelluissa ”tyypillisissä
alivirtaamatilanteissa”.
Virtaamamuutoksen vaikutuksen suuruutta arvioitaessa purojen ja jokien
eliöyhteisöihin on käytetty Söderman 2003 pohjalta mukailtua lähestymistapaa.
Arviossa on käytetty tutkimustuloksia, joissa on tutkittu virtaamamuutoksen
suuruuden merkitystä purojen ja jokien eliöyhteisöihin (mm. Mustonen ym. 2016, Poff
ym. 2010, Dewson ym. 2003, Rader & Belish 1999). Aikaisemmat tutkimustulokset
painottuvat pohjaeläinyhteisöjen tilan tarkasteluun. Tutkimustulosten perusteella 5-20
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% virtaamamuutoksella voi näkyä yhteisörakenteiden muutoksia herkimpien lajien
kohdalla. 20–40 % virtaamamuutoksella yhteisörakenne voi muuttua, sillä
virtaamamuutoksille herkkien lajien yksilömäärä voi laskea ja virtaamamuutoksille
toleranttien lajien yksilömäärä voi puolestaan kasvaa (Gore ym. 2001).
Tutkimustulosten perusteella yli 40 % virtaamamuutoksella yhteisörakenne ja
lajimäärät todennäköisesti muuttuvat ja vaikutukset ovat suurimpia yli 75 %
virtaamamuutoksilla.
Taulukko 5-1. Virtaamavaikutusten suuruuden arvioinnissa käytetty arviointikehys.

Vaikutusten
suuruus

Kriteerit
Virtaamamuutos

Hyvin voimakas
75–100 %
vaikutus
Voimakas
vaikutus

40–75 %

Kohtalainen
vaikutus

20–40 %

Lievä vaikutus

5-20 %

Ei vaikutusta

0-5 %

On huomioitavaa, että virtaamamuutoksen vaikutus on tapauskohtainen ja mm.
uoman morfologia vaikuttaa suuresti siihen, kuinka paljon virtaamamuutos vaikuttaa
eliöstöihin. Esimerkiksi leveissä ja matalissa uomissa virtaamamuutoksen vaikutus voi
olla suurempi kuin kapeassa ja syvässä uomassa vaikka molemmissa uomissa virtaama
olisi samansuuruinen. Myös tasainen uoman morfologia voi vähentää
virtaamamuutoksen vaikutusta, sillä vedenpinnan lasku voi vähentää tärkeitä
habitaatteja morfologisesti vaihtelevassa uomassa (Wood ja Petts 1994).
Tasapohjaisessa uomassa vedenpinnan laskun vaikutus pohjaeläinyhteisöihin ei ole
välttämättä niin iso, varsinkin, jos virtaamamuutos on hetkittäistä eikä pysyvää koko
vuoden ajan. Lisäksi morfologisesti vaihtelevan uoman luonnontilaisuus on yleensä
parempi verrattuna homogeenisiin uomiin, ja näin ollen vaihtelevassa uomassa voi
esiintyä herkkiä lajeja, jotka reagoivat herkemmin virtaamamuutoksille.
Lisäksi uoman koko voi vaikuttaa virtaamamuutoksen vaikuttavuuteen. Pienemmissä
uomissa tietty prosentuaalinen virtaamamuutoksen vaikutus voi olla suurempi kuin
isommissa uomissa. Vaikutusarvioinnissa on vaikeaa arvioida eri lajien välisiä
vuorovaikutuksia ja kuinka nämä vaikuttavat yhteisöihin.
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5.4
5.4.1

Menetelmät
Yleistä
Natura-arviointi on laadittu asiantuntija-arviona ja se perustuu Natura
tietolomakkeeseen. Lisäksi on huomioitu myös Ympäristöministeriön (2016)
ehdotuksen mukaisen päivitetyn tietolomakkeen tiedot. Luontodirektiivin perusteella
Natura-verkostoon sisältyvillä alueilla (aluetyyppi SAC) vaikutuksia tarkastellaan
tietolomakkeissa mainittuihin luontodirektiivin luontotyyppeihin ja luontodirektiivin
liitteen II lajeihin. Lisäksi on arvioitu vaikutusta Natura-alueen eheyteen. Suomessa
esiintyville luontotyypeille on käytettävissä kuvaukset ja ohjeet niiden määrittämiseksi
(Airaksinen & Karttunen 2001 ja Suomen ympäristökeskus & Metsähallitus 2014).
Vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa on sovellettu varovaisuusperiaatetta, jonka
perusteella epäselvissä tapauksissa vaikutukset arvioidaan vakavimman mahdollisesti
aiheutuvan haitan mukaan. Arviointia tehdessä on otettu huomioon
ympäristöhallinnon ja EU:n ohjeistus Natura-arvioinnin suoritustavasta (Söderman
2003, Ympäristöministeriö 2013, Euroopan Komissio 2000, Euroopan komissio
2007/2012).
Tarkka vaikutusarvio suoritetaan ainoastaan sillä osalla Natura-aluetta, johon hanke tai
suunnitelma todennäköisesti vaikuttaa. Natura-arvioinnissa kuitenkin peilataan myös
hankkeen merkitystä ja vaikutuksia koko Natura-alueen ja sen eheyden kannalta.
Lisäksi arvioidaan vaikutusten lieventämismahdollisuuksia.

5.4.2

Arvioinnin kriteerit
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät tai
merkittävästi
heikentyvät.
Euroopan
komission
julkaisemassa
ohjeessa
(Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan säännökset, Euroopan komissio 2000)
todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin määritettävä suhteessa
suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan alueen erityispiirteisiin ja
luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon alueen suojelutavoitteet.
Heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan
suojelutasoon kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura 2000 -verkoston
eheyteen ja koskemattomuuteen, millä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen
ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien
ja lajien kantojen säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Naturaverkostoon. Heikentyminen voi olla luontotyypin tai lajin elinympäristön laadullista
heikkenemistä tai lajin kohdalla yksilöihin kohdistuvaa häiriövaikutusta, yksilöiden
kuolleisuuden lisääntymistä ja/tai lisääntymismenestyksen heikkenemistä.
Arviointiin vaikuttaa myös mahdollisesti heikentyvän alueen edustavuus.
Luontotyyppimääreiden sisällä voi olla monenlaisia alatyyppejä, ja yksittäinen kohde
voi olla erityisen edustava sille luontotyypille. Näin ollen mikäli heikentyvä kohde on
erityisen edustava kyseisen luontotyypin osalta, vähäisellekin pinta-alalle kohdistuva
heikentyminen voi kuitenkin olla merkittävää. Vaikutusten suuruutta arvioitaessa on
käytetty taulukossa (Taulukko 5-2) esitettyjä kriteerejä, jotka kuvaavat luontotyypin
heikentymistä suhteessa Natura-alueen luontotyypin pinta-alaan tai lajistoon.
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Taulukko 5-2. Vaikutusten suuruuden luokitus ja käytetty kriteeristö

Vaikutuksen
suuruus
Erittäin suuri
vaikutus

Kriteerit
Vaikutus kohdistuu luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta
erittäin merkittävään osaan Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai
erittäin merkittävään osaan Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin
runsaudesta

Voimakas vaikutus

Vaikutus kohdistuu luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta
merkittävään osaan Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai
huomattavaan osaan Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta

Kohtalainen
vaikutus

Vaikutus kohdistuu luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta
kohtalaiseen osaan Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai
kohtalaiseen osaan Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta

Lievä vaikutus

Vaikutus kohdistuu luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta
vähäiseen osaan Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai pieneen
osaan Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta
Ei muutoksia tai muutokset kohdistuvat erittäin pieneen osaan
luontotyypistä tai Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta

Ei vaikutusta

Merkittävyyden arviointiin vaikuttaa muutoksen laajuus, joka suhteutetaan alueen
kokoon sekä luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen. Vaikutusten arvioinnissa
on käytetty myös apuna vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja arviointia alueen
luontoarvoille soveltuviin kriteereihin (Taulukko 5-3).
Taulukko 5-3 Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytetty kriteeristö (Söderman 2003)

Vaikutuksen merkittävyys
Suuri merkittävyys

Kohtalainen merkittävyys

Vähäinen merkittävyys

Merkityksetön

Kriteerit
Hanke heikentää suojeltavan lajin tai
luontotyypin suojelutasoa tai johtaa luontotyypin
/lajin katoamiseen lyhyellä aikavälillä.
Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan lajin
tai luontotyypin suojelutasoa tai johtaa
luontotyypin/lajin katoamiseen pitkällä
aikavälillä
Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan
lajiin tai luontotyyppiin eikä hanke uhkaa
luontotyypin/lajin säilymistä alueella.
Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan
lajiin tai luontotyyppiin.

Toimivaltainen viranomainen voi antaa hyväksyntänsä hankkeen tai suunnitelman
toteuttamiselle vasta siinä vaiheessa, kun on varmistuttu siitä, ettei hanke tai
suunnitelma vaikuta Natura-alueen koskemattomuuteen. Koskemattomuudella ei
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kuitenkaan tarkoiteta alueen täydellistä koskemattomuutta tai luonnontilaisuutta,
vaan sillä tarkoitetaan Natura-alueen eheyttä, jossa koko alueen ekologisen rakenteen
ja toiminnan tulee säilyä elinkelpoisena. Arvioitaessa hankkeen tai suunnitelman
kokonaisvaikutuksen merkittävyyttä Natura-alueeseen tulee lopullisena kriteerinä
käyttää mahdollisesti aiheutuvaa negatiivista vaikutusta alueen eheyteen (Söderman
2003).
Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioitavaa, että vaikka hankkeen tai
suunnitelman vaikutukset eivät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan
luontotyyppiin tai lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaiset vaikutukset
moneen luontotyyppiin tai lajiin saattavat vaikuttaa alueen ekologiseen rakenteeseen
ja toimintaan kokonaisuutena. Vaikutusten ei myöskään tarvitse kohdistua suoraan
alueen arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen merkittäviä, sillä ne voivat
kohdistua esim. alueen hydrologiaan tai tavanomaisiin lajeihin ja vaikuttaa tätä kautta
välillisesti suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin (Söderman 2003).
Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta on koottu taulukkoon (
Taulukko 5-4).
Taulukko 5-4. Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta (Byron
2000; Department of Environment, Transport of Regions, mukaillen Södermanin 2003
mukaan).

Vaikutusten merkittävyys

Kriteerit

Merkittävä kielteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen
eheyteen, sen yhtenäiseen ekologiseen rakenteeseen ja
toimintaan, joka ylläpitää elinympäristöjä ja populaatioita,
joita varten alue on luokiteltu.

Kohtalaisen kielteinen vaikutus

Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen
eheyteen, mutta vaikutus on todennäköisesti merkittävä
alueen yksittäisiin elinympäristöihin tai lajeihin.
Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta
vähäiset kielteiset vaikutukset ovat ilmeisiä.

Vähäinen kielteinen vaikutus
Myönteinen vaikutus

Ei vaikutuksia

Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta,
esimerkiksi luodaan käytäviä eristyneiden alueiden välillä
tai aluetta kunnostetaan tai ennallistetaan
Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai
positiiviseen suuntaan.

Södermanin (2003) mukaan varsinaisen lajin tai luontotyypin suotuisan suojelutason
arviointi ei enää kuulu Natura-arviointiin, koska alue on liitetty Natura 2000 –
verkostoon kriteerilajien
ja
avainluontotyyppien suotuisan suojelutason
varmistamiseksi eli suotuisan suojelutason arviointi on tehty jo alueita valittaessa.
Lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelutason säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi
tarvitaan kaikki valitut Natura 2000 -alueet. Jotta tavoite saavutetaan, alueita ei saa
merkittävästi heikentää. Keskeistä on näin ollen vaikutusten merkittävyyden
aluekohtainen arviointi. Mikäli luonnonarvojen todetaan heikentyvän merkittävästi,
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tulee valtioneuvoston harkita luvan mahdollista myöntämistä tai suunnitelman
vahvistamista. Tällöin on tarpeen tietää, miten merkittävästä muutoksesta on kysymys
koko maan Natura-alueverkostoa ajatellen.
5.5

Epävarmuustekijät
Arvioinnin yksi keskeisin lähtötieto on pohjavesimallinnus. Pohjavesimallinnus on paras
käytettävissä oleva menetelmä pohjavedenoton vaikutusten arviointiin laajaalaisemmissa vedenottohankkeissa. Tämän hankkeen yhteydessä pohjavesimallinnus
on tehty kokonaan uudestaan. Vuonna 2016 laadittu pohjavesimalli on 3D-malli, jonka
yksittäisen solun koko on 20 x 20 m. Mallin kalibrointi perustuu pitkän ajan (v.2001–
2015) pohjavedenkorkeus havaintoihin sekä lähteiden virtaamahavaintoihin (1998–
2015). Malli on riittävän yksityiskohtainen vaikutusten arviointiin. Pohjavesimalli kuvaa
aina keskimääräistä tilannetta; ääriolosuhteita mallilla ei ole mahdollista tarkastella.
Valtaosasta tarkastelualueen vesistöistä ei ole mitattua virtaama- tai
vedenkorkeustietoa. Ympäristöhallinnon vesistömalli, joka on koko Suomen kattava
vesistömallijärjestelmä, on työkalu, jolla saadaan tietoa pienvesistöjen virtaaman
vaihtelusta pitkällä ajanjaksolla. Järjestelmä hyödyntää mm. hydrologisen
havaintoverkon tietoja. Vesistövaikutusselvityksessä tarkastelutilanteina on
keskivirtaamatilanne ja tyypillinen alivirtaamakauden tilanne. Ko. tarkastelutilanteet
antavat riittävän kattavan kuvan vedenoton vaikutuksesta nimenomaan niissä
tilanteissa, jotka ovat merkityksellisiä Natura-arvioinnin kannalta. Vesistöjen
nykytilasta on hankittu lisätietoa Oulun Veden kesällä ja syksyllä 2016 toteuttamalla
näytteenotolla.
Kiiminkijoen Natura-arviointia tehtäessä on ollut käytettävissä hyvät inventointitiedot
alueelta. Maastotutkimuksia on tehty alueella laajasti jo edellisen Natura-arvioinnin
laatimisen yhteydessä v. 2001, joten inventointiaineistoa on käytettävissä pitkältä
ajanjaksolta. Kesällä 2016 on tehty maastotutkimuksia, joissa on selvitetty mm.
vesikasvillisuutta, pohjaeläimistöä, piilevästöä ja kalastoa eri puolilla hankkeen
vaikutusaluetta. Hankkeen keskeisimmälle vaikutusalueelle (Sorsuanoja ja siihen
laskevat purot) on tehty vielä tarkentavat maastotutkimukset, joilla on selvitetty
tarkemmin uomien luonnontilaisuutta. Hämyojan osalta on lisäksi tehty
virtaamanmittauksia pintavesivalunnan osuuden selvittämiseksi. Arvioinnissa on näin
ollen ollut käytettävissä hyvät nykytilatiedot alueen vesistöistä. Lisäksi
maastoselvityksiä on kohdennettu erityisesti keskeiselle vaikutusalueelle.
Kiiminkijoen Natura-alue on kokonaisuutena hyvin laaja. Pikkujokien ja purojen
esiintymisestä ja niiden nykytilasta ei ole kattavia tietoja koko valuma-alueelta. Tämä
ei tuota huomattavaa epävarmuutta hankkeen vaikutusten suuruuden tai
merkittävyyden arviointiin.
Hankkeen vaikutukset ovat suurimmat ääriolosuhteissa. Toisaalta myös
vaikutusarvioinnin epävarmuustekijät painottuvat ääriolosuhteisiin. Osaltaan lajien
välisten vuorovaikutussuhteiden tapahtuvat muutokset ja näiden muutosten
heijastuminen yhteisöihin tuottaa vaikeutta arviointiin.
Ilmastonmuutos eli lämpötilan nousu, sademäärän kasvu ja ääriolosuhteiden
yleistyminen aiheuttavat epävarmuutta arviointiin. Näillä tekijöillä on vaikutusta mm.
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muodostuvan pohjaveden määrään, vesistöjen virtaamiin ja niiden ajalliseen
vaihteluun sekä ravinteiden kulkeutumiseen. Ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismi
on niin monitahoinen, ettei sitä ole mahdollista ottaa tämän tyyppisessä arvioinnissa
huomioon. Hankkeen vaikutusten seurannassa haasteena tulee olemaan hankkeen
vaikutusten erottaminen ilmastonmuutoksen aiheuittamista vaikutuksista, koska
hankkeen mahdolliset vaikutukset ovat mittakaavaltaan ja luonteeltaan sellaisia, että
ne ilmenevät ympäristössä varsin hitaasti.
Arviointiin liittyvät epävarmuudet ovat sentyyppisiä, etteivät ne vaikuta hankkeen
merkittävien vaikutusten tunnistamiseen ja vaikutusten merkittävyyden arviointiin.
Arvioinnissa epävarmuus on kokonaisuutena sellaisella tasolla, että arviointia voidaan
pitää luotettavana. Varovaisuusperiaate ei tule tässä arvioinnissa sovellettavaksi.

6 KIIMINKIJOEN VESISTÖALUEEN NYKYTILA
Viinivaaran ja Kälväsvaaran alueen vesistöaluejako on esitetty alla kuvassa (Kuva 6-1).

Kuva 6-1. Viinivaaran ja Kälväsvaaran alueen vesistöaluejako.
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6.1

Kiiminkijoen vesistöalueen vedenlaatu
Kiiminkijoki
Kiiminkijoen vedenlaatua on tarkkailtu lähes vuosittain ottamalla näytteitä
Nuorittajoen suun yläpuolelta Ylikiimingin Joki-Kokosta ja Nuorittajoen suun
alapuolelta 843-tien sillalta Ylikiimingin keskustasta. Joen vesi on ollut vuosina 1991–
2015 keskimäärin lievästi hapanta, ruskeaa ja humuspitoista (Taulukko 6-1).
Sähkönjohtavuusarvot olivat pieniä ja alkaliniteetin arvot hyvää tasoa. Happitilanne oli
yleensä hyvä. Ravinnepitoisuudet olivat keskimäärin typen ja klorofylli-a:n osalta
keskiravinteisille vesille tyypillistä tasoa ja fosforin osalta reheville vesille tyypillistä
tasoa. Ylikiimingin keskustassa vesi oli yleensä hieman tummempaa ja
rautapitoisempaa kuin Joki-Kokossa, mutta selviä eroja vedenlaadussa ei
tarkkailupaikkojen välillä havaittu.
Taulukko 6-1. Kiiminkijoen vedenlaatu vuosina 1994-2015.

Kiiminkijoen vedenlaadun kehitys vuosina 1990–2015 on esitetty kuvassa (Kuva 6-2).
Veden pH- ja hapenkyllästeisyysarvoissa ei ole havaittavissa kehitystä. Orgaanisen
aineksen määrä on sen sijaan kasvanut kummallakin näytteenottopaikalla, ja myös
väriarvoissa on havaittavissa lievää nousua. Kokonaistypen pitoisuuksissa on
havaittavissa hiukan nousua Ylikiimingin näytteenottopaikalla, mutta Joki-Kokossa
pitoisuustaso on pysynyt lähes vakiona. Tulokseen saattaa vaikuttaa se, että JokiKokosta on vuosina 2005–2015 otettu selvästi vähemmän näytteitä kuin aiempina
vuosina. Kokonaisfosforin pitoisuudet ovat Ylikiimingissä pysyneet lähes samana,
mutta Joki-Kokossa on vuoden 2005 jälkeen mitattu aiempaa pienempiä pitoisuuksia.
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Kuva 6-2. Kiiminkijoen vedenlaadun kehitys vuosina 1990–2015.

Nuorittajoki
Nuorittajoen happipitoisuus on ollut vuosina 1990–2015 kesäaikaan hyvää tasoa ja
talvella tyydyttävä/välttävä (Taulukko 6-2). Veden pH on ollut happaman puolella.
Nuorittajoen vesi on ollut lievästi sameaa ja veden sähkönjohtavuus on ollut
luonnonvesille tyypillisesti alhaista tasoa. Vesi on ollut humus- ja rautapitoista ja
väriltään tummaa. Nuorittajoen kesän keskimääräiset ravinne- ja aklorofyllipitoisuudet ilmentävät rehevyyttä. Nuorittajoen yläosan (Määtänperä,
Viinikoski) havaintopaikoilla vesi oli pääasiassa kesäaikaan laadultaan hieman
heikompaa kuin Nuorittajokisuulla.
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Taulukko 6-2. Keskimääräinen veden laatu Nuorittajoessa vuosina 1990–2015. n =
näytteiden lukumäärä.

Nuorittajoen vedenlaadun kehitys vuosina 1990–2015 Määtänperän ja jokisuun
näytteenottopaikoilla on esitetty kuvissa (Kuva 6-3). Nuorittajoessa kemiallisen
hapenkulutuksen ja värin arvot sekä kiintoainepitoisuudet näyttäisivät olevan kasvussa
etenkin kesäajan näytteissä, joskin vaihtelu on ollut suurta. Kesäajan happipitoisuudet
ovat laskussa kummallakin näytepisteellä. 2000-luvulla kesäaikana mitatut
tavanomaista alhaisemmat pH-arvot ovat yleistyneet. Kokonaisfosforipitoisuuksissa on
havaittavissa
vain
pieniä
muutoksia
vuosina
1990–2015.
Kesäajan
kokonaisfosforipitoisuudet ovat sen sijaan nousussa kummallakin näytepisteellä.
Klorofyllipitoisuuksissa ei ole havaittavissa selvää kehitystä.
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2014
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0
Nuorittajoki suu talvi

Nuorittajoki suu kesä

Nuorittajoki suu talvi

Nuorittajoki suu kesä

Nuorittajoki Määtänperä talvi

Nuorittajoki Määtänperä kesä

Nuorittajoki Määtänperä talvi

Nuorittajoki Määtänperä kesä

Kuva 6-3. Nuorittajoen vedenlaatu vuosina 1990-2015.

Kivijoen valuma-alue
Kivijoen valuma-alueelta eniten näytteitä on otettu Kivijärvestä ja Marttisjärvestä.
Käytettävissä olevan aineiston perusteella järvivedet ovat kärsineet ajoittain
kevättalvisin hapettomuudesta (Taulukko 6-3,
Taulukko 6-4). Huonon happitilanteen johdosta myös rauta- ja/tai fosforipitoisuudet
ovat olleet ajoittain erittäin korkeita Marttisjärvessä, Kivijärvessä, Paskolammessa ja
Iso-Timosessa. Järvivedet ovat olleet keskimäärin tummia, samentuneita ja kemiallisen
hapenkulutuksen arvot ovat olleet koholla. Ruunalampea ja Pikku-Timosta lukuun
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ottamatta tutkittujen vesistöjen kesäajan ravinne- ja klorofyllipitoisuudet olivat
reheville vesille tyypillistä tasoa. Pikku-Timosen yksittäinen näytteenotto viittasi
kokonaisravinteiden ja klorofyllin osalta keskiravinteisuuteen. Ruunalammessa fosforia
esiintyi hyvin vähän ja typpipitoisuudet olivat reheville vesille tyypillistä tasoa.
Kivijoen keskiosalla veden pH oli lievästi hapan (
Taulukko 6-4). Jokivesi oli väriltään tummaa, lievästi sameaa ja rautapitoista. Joen
happitilanne vaihteli välttävästä hyvään. Kesän ravinne- ja a-klorofyllipitoisuudet
ilmensivät rehevyyttä.
Taulukko 6-3. Vedenlaatu Kivijoen valuma-alueella (60.043) vuosina 1985-2013. n=
näytteiden lukumäärä.
n syv. Happi Happi pH* Sameus CODMn S-joht. Alkalinit. Väri K-aine Kok.P PO4-P Kok.N NH4-N NO23-N
m mg/l kyll.%
FNU
mg/l mS/m mmol/l mg Pt/l mg/l µg/l µg/l µg/l
µg/l
µg/l

Fe
µg/l

a-chl
µg/l

Paskolampi
ka 1992-2003
min
max

8 0,9
0,2
1,0

3,8
0
8,8

31
0
74

5,9
5,6
6,2

11
5
37

30
1
42

5,1
2,9
10,2

0,32
0,09
0,87

420
200
700

6,2
2,1
14,0

239
54
610

178
18
550

1 000
770
1 300

237
11
450

11
3
37

8 371 47°
2 700
21 000

Iso-Timonen
ka 1993-2003
min
max

4 0,4
0,0
1,0

7,9
0
11,0

72
0
100

6,5
5,9
7,1

17
5
36

28
17
39

4,8
2,4
11,0

0,24
0,08
0,58

251
120
360

13,0
13,0
13,0

68
25
130

8
2
17

1 540
850
2 600

418
7
1 100

7
3
16

2 500
2 300
2 700

77
41
105

Marttisjärvi
ka 1985-2003
min
max
kesä-syyskuu
tammi-maaliskuu

15 0,7
0,0
1,0
5 0,4
4 0,9

5,0
0,0
9,6
8,5
0,4

42
0
86
79
3

6,1
5,8
6,7
6,3
6,0

8
2
22
5
9

28
13
68
23
43

5,0
2,4
14,5
2,6
9,3

0,35
0,05
1,10
0,10
0,71

283
100
900
172
527

7,9
3,8
18,0
7,1
5,3

161
36
790
55
413

59
3
220
7
175

860
420
1 200
772
1 057

155
5
360
6
315

28
2
180
3
4

5 244
1 400
14 500
2 167
11 050

28
12
44
28

0,8 7,9
0,0 0,0
1,0 14,2
0,5 8,2
1,0 8,5

64
0
99
88
59

6,1
4,6
7,5
6,7
5,9

5
1
13
6
4

29
14
45
24
32

3,5
1,9
7,8
2,1
4,0

0,1
0,0
0,5
0,1
0,2

249
140
500
199
264

33
11
74
50
27

8
1
19
5
9

760
460
1 100
827
743

80
3
320
5
100

39
1
270
4
42

2 991
1 200
8 500
2 323
3 067
°n=1

32
9
64
32

syv. Happi Happi pH* Sameus CODMn S-joht. Alkalinit. Väri Kok.P PO4-P Kok.N NH4-N NO23-N
m mg/l kyll.%
FNU
mg/l mS/m mmol/l mg Pt/l µg/l µg/l µg/l
µg/l
µg/l

Fe
µg/l

a-chl
µg/l

Iso-Ruohonen
1.8.2001

0,5

80,0

8

6,4

4,4

21

2,5

0,14

200

71

14

840

10

3

2 900

42

Vähä-Ruohonen
31.7.2001
2.8.2001
1.4.2003

0,2
0,5
0,8

90,0
85,0
2,0

9
9
0

6,6
6,8

4,8
3,8

23
21

2,3
2,3

0,12
0,12

160
160

60
54

5
5

880
810

4
5

3
3

2 300
2 300

36
24

Kivijoki keskiosa
1.8.2001
2.7.2013

0,5
0,5

8,7
5,8

86
65

6,5
6,2

6,6
5,5

22
25

2,2
2,0

0,11
0,09

200
200

57
51

5
7

870
830

5
7

3
14

2 400
2 600

38

Pikku-Timonen
2.8.2001
31.3.2003

0,3
0,8

83,0
1,0

9
0

6,6

1,8

11

2,2

0,12

70

22

1

610

4

5

810

3

Kivijärvi
ka 1985-2009
min
max
kesä-syyskuu
tammi-maaliskuu

49

15
27

* pH-keskiarvot laskettu log-muunnetuista arvoista

Taulukko 6-4. Kivijoen valuma-alueen vesistöjen vedenlaatu vuosina 2001-2003.

Kivijärven ja Marttisjärven vedenlaadun kehitystä vuosina 1992–2009 on tarkasteltu
kuvissa (Kuva 6-4). Marttisjärveltä näytteitä on otettu niin vähän, että selkeitä
kehityssuuntia on vaikea arvioida. Kivijärven talviaikaiset kemiallisen hapenkulutuksen
arvot vaikuttavat olevan kasvussa, mutta väriarvoissa vaihtelu oli vuosina 2000–2009
aiempaa pienempää. Kokonaisfosforipitoisuuksissa ei ole havaittavissa selvää
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kehitystä. Talviajan kokonaistyppipitoisuuksissa esiintyi vuosina 2002–2009 aiempaa
vähemmän vaihtelua.

Kivijärvi kesä

Marttisjärvi talvi

45

Kivijärvi kesä

Marttisjärvi talvi

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Kivijärvi talvi

Marttisjärvi kesä

CODMn

mg/l

1992

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0

2003

2

2002

20

2001

3

2000

40

1999

4

1998

60

1997

5

1996

80

1995

6

1994

100

1993

7

1992

120

Kivijärvi talvi

Happi

kyll.%

pH
8

Marttisjärvi kesä

Väri

mg/l Pt

Kivijärvi talvi
mg/l

Kivijärvi kesä

Marttisjärvi kesä

Kivijärvi talvi

Kivijärvi kesä

Marttisjärvi talvi

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1992

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Marttisjärvi talvi

kok.P

280

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

2001

5

2000

10

1999

15

1998

20

1997

25

1996

30

1995

35

1994

40

1993

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Marttisjärvi kesä

Kok.N

µg/l

1200
1000
800
600
400
200

Kivijärvi talvi

Kivijärvi kesä

Marttisjärvi talvi

Marttisjärvi kesä

Kivijärvi talvi

Kivijärvi kesä

Marttisjärvi talvi

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

Marttisjärvi kesä

Kuva 6-4. Kivijärven ja Marttisjärven vedenlaatu kesäisin (kesä-syyskuu) ja talviaikaan
(loka-toukokuu) vuosina 1992-2009.

Piltuanjoen valuma-alue
Piltuanjoki alkaa Kärkkäänjärvestä ja laskee Nuorittajokeen. Pieni Olvasjärvi laskee
Piltuanjokeen. Piltuanjoesta on saatavilla hyvin vähän vedenlaatutietoja. Valumaalueen järvistä ja lammista on otettu jonkin verran vedenlaatunäytteitä. Ojista tietoja
on vain vähän lukuun ottamatta Hongannoroa.
Taulukossa (Taulukko 6-5) on esitetty Piltuanjoen valuma-alueen keskimääräinen
vedenlaatu vuosina 1992–2003. Kärkkäänjärven vesi oli keskimäärin lievästi hapanta,
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ruskehtavaa ja humuspitoista. Ravinnepitoisuudet ja yksittäinen klorofyllinäyte
viittasivat keskiravinteisuuteen. Talviaikaan järven happipitoisuudet olivat usein melko
huonoa tasoa, mutta kesällä happitilanne oli hyvä.
Kärkkäänjärvestä itään virtaa Hongannoro, jonka vesi oli vuosina 2001–2013 lievästi
hapanta, ruskeaa ja humuspitoista. Ravinnepitoisuudet viittasivat keskiravinteisuuteen.
Taulukko 6-5. Piltuanjoen valuma-alueen (60.075) vesistöjen päällysveden laatu vuosina
1992-2003.
n
Kärkkäänjärvi
ka 1992-2003
min
max
elo-syyskuu
maaliskuu
Iso Kirkaslampi
ka 1992-2003
min
max
kesä-syyskuu
tammi-maaliskuu
Pieni Olvasjärvi
ka 1992-2003
min
max

8

2
3
11

6
3
7

Happi pH* Sameus CODMn S-joht. Alkalinit.
Väri K-aine Kok.P PO4-P Kok.N NH4-N NO23-N
kyll.%
FNU
mg/l mS/m mmol/l mg Pt/l mg/l µg/l µg/l µg/l
µg/l
µg/l
59
29
91
91
46

6,3
6,2
6,9
6,6
6,2

3,6
0,6
15,0
1,9
1,5

8
1
17
12
1

3,1
1,6
4,7
1,9
3,0

0,22
0,07
0,37
0,10
0,24

71
10
160
75
35

5,2
0,4
18,0

88
77
97
90
83

6,6
6,2
7,1
6,8
6,4

0,3
0,1
0,6
0,4
0,2

0,9
0,1
1,4
0,9
1,0

1,6
1,4
1,9
1,5
1,7

0,05
0,04
0,06
0,05
0,06

24
0
84

6,1
5,8
6,7

9,1
4,2
25,0

19
12
33

5,1
2,1
9,1

0,44
0,12
0,89

Fe
µg/l

a-chl
µg/l
3,8°

1,4

24
8
67
22
20

10
1
28
3
14

408
180
870
500
200

74
4
140
35
130

31
3
54
11
46

1 664
320
5 800
740
925

4
3
10
4
3

0,3
0,1
0,7
0
0,1

3
1
5
4
2

1
1
1
1
1

124
85
250
106
120

13
1
50
3
21

18
1
97
3
13

26
5
91
36
7

237
100
500

5,3
1,6
14,0

67
27
130

26
4
92

917
450
1 500

278
4
720

5
1
12

* pH-keskiarvot laskettu log-muunnetuista arvoista

3,8°

1,0
1,0
1,0
1,0

9 300 30°
2 700
23 000
°n=1

Iso Kirkaslammen vesi oli vuosina 1992–2003 lievästi hapanta tai neutraalia, kirkasta ja
väritöntä. Ravinteita ja klorofylliä esiintyi vähän. Päällysveden happitilanne oli hyvä–
erinomainen. Alusvedestä on otettu näyte seitsemän kertaa useimmiten kesäajan
ulkopuolella. Alusveden happitilanne oli tällöin pääosin hyvä, ja pienin happipitoisuus
7,5 mg/l mitattiin 23.9.1992. Iso Kirkaslammen vedenlaatu oli kokonaisuutena
harjulammille tyypilliseen tapaan hyvä. Lammen lähellä sijaitsee pienempi Pieni
Kirkaslampi, jonka vedenlaatu oli hyvin samankaltainen kuin Ison Kirkaslammen
vedenlaatu.
Pienen Olvasjärven vesi oli vuosina 1992–2003 keskimäärin lievästi hapanta, ruskeaa,
humuspitoista ja runsasravinteista. Piltuanjoen vesi oli yksittäisten havaintojen
perusteella lievästi hapanta, ruskeaa ja humuspitoista. Rautaa esiintyi runsaasti. Typen
ja klorofylli-a:n määrät viittasivat keskiravinteisuuteen ja fosforin määrä
runsasravinteisuuteen.
Olvasojan valuma-alue
Olvasoja alkaa Isosta Olvasjärvestä. Ahvenlampi ja Pikku Ahvenlampi ovat
laskuojattomia lampia. Järvestä on vuosina 1991–2014 otettu jonkin verran
vesinäytteitä. Vedenlaatutietoja on saatavilla myös Ahvenlammesta vuosilta 1991–
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2008 ja Pikku Ahvenlammesta vuosilta 1992–2003, mutta Olvasojasta on otettu vain
yksittäisiä näytteitä.
Iso Olvasjärven happitilanne oli vuosina 1991–2014 tyydyttävä: kesällä hyvä ja talvella
välttävä (Taulukko 6-6). Talviaikaan järvi on kärsinyt ajoittain hapettomuudesta.
Järvessä on analyysitulosten perusteella esiintynyt ainakin ajoittain sisäistä
kuormitusta, jossa pohjasedimenttiin varastoituneet ravinteet vapautuvat takaisin
veteen hapen vähentyessä. Veden pH on vaihdellut välillä 5,9–9,0, ollen keskimäärin
neutraalin tuntumassa (pH 7,0). Kesän keskimääräiset kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet
ovat olleet suurempia kuin Nuorittajoessa. Ravinnepitoisuudet ilmensivät rehevyyttä ja
keskimääräinen a-klorofyllipitoisuus oli ylireheville vesille tyypillistä korkeaa tasoa.
Vedenlaadussa ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa (Kuva 6-5).
Taulukko 6-6. Olvasojan valuma-alueen (60.066) vesistöjen päällysveden laatu vuosina
1991-2014.
n
Iso-Olvasjärvi
ka 1991-2014
min
max
kesä-syyskuu
tammi-maaliskuu
Ahvenlampi
ka 1991-2008
min
max
kesä-syyskuu
joulu-maaliskuu
Pikku Ahvenlampi
ka 1992-2003
min
max

48

23
13
24

11
6
7

Happi pH* Sameus CODMn S-joht. Alkalinit. Väri K-aine Kok.P PO4-P Kok.N NH4-N NO23-N
kyll.%
FNU
mg/l mS/m mmol/l mg Pt/l mg/l µg/l µg/l µg/l
µg/l
µg/l

Fe
µg/l

a-chl
µg/l

80
0
117
100
60

6,5
5,9
9,0
7,3
6,3

12
1,3
44
19
2,2

10
6
24
11
10

2,9
2,0
4,1
2,5
3,4

0,18
0,11
0,27
0,18
0,19

72
30
180
91
48

9,2
1,5
20
16
1,9

51
13
290
62
21

9
1
140
5
8

1 269
600
2 900
1 360
1 105

105
1
620
38
220

198
1
1300
12
412

1 537
240
11 000
1 974
551

55
3
90
57

93
66
104
97
81

6,3
5,9
7,8
6,4
0,2

0,5
0,2
1,3
0,6
0,3

3
2
4
3
3

1,3
0,8
1,9
1,1
1,8

0,04
-0,02
0,07
0,03
0,06

8
3
15
8
7

0,5
0,2
1,1
1,1
0,3

6
4
11
7
5

1
1
3
1
2

302
220
520
342
250

23
1
99
7
43

18
3
96
5
28

46
17
110
41
43

2,4
2,1
2,6
2,4

67
23
97

4,7
4,6
4,8

2,9
1,2
6,6

12
10
14

1,6
1,1
2,0

0,00
-0,03
0,01

39
25
70

6,6
0,7
15,0

12
7
22

2
1
3

1 126
840
1 600

291
8
520

52
3
150

55
28
150
°n=1

31°

* pH-keskiarvot laskettu log-muunnetuista arvoista
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Kuva 6-5. Ison Olvasjärven päällysveden laatu vuosina 1992–2014.

Vuosina 1991–2008 Ahvenlammen vesi oli keskimäärin lievästi hapanta, kirkasta ja
väritöntä. Ravinnepitoisuudet olivat pääosin pieniä ja klorofylli-a -pitoisuudet
viittasivat vähäravinteisuuteen. Pikku Ahvenlammen vesi oli ravinnepitoisempaa ja
jonkin verran tummempaa ja sameampaa kuin Ahvenlammen vesi. Yksittäinen
klorofyllipitoisuus viittasi rehevyyteen.
Vuonna 2001 otettujen vesinäytteiden tulosten perusteella Olvasojan vesi oli lähes
neutraalia, ruskeaa ja humuspitoista. Ravinnepitoisuudet olivat reheville vesille
tyypillistä tasoa ja klorofyllipitoisuudet viittasivat pääosin ylirehevyyteen.
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Leppiojan valuma-alue
Sarvilampi sijaitsee Sorsuanperän alueella (60.062), ja lammen vedet laskevat Sarviojaa
ja muita ojia pitkin Nuorittajokeen. Lammen vesi oli vuosina 1992–2003 lievästi
hapanta, ruskeaa sekä humus- ja rautapitoista (Taulukko 6-7). Fosforipitoisuuksissa
esiintyi
melko
suurta
vaihtelua,
typpipitoisuudet
viittasivat
lähinnä
vähäravinteisuuteen.
Taulukko 6-7. Leppiojan (60.067) ja Sorsuanperän valuma-alueen vesistöjen päällysveden
laatu vuosina 1992–2015.
n Happi pH* Sameus CODMn S-joht. Alkalinit.
Väri K-aine Kok.P PO 4-P Kok.N NH4-N NO23-N Fe a-chl
kyll.%
FNU
mg/l mS/m mmol/l mg Pt/l mg/l µg/l µg/l µg/l
µg/l
µg/l
µg/l µg/l
Sarvilampi
ka 1992-2003
min
max

52
25
81

6,2
6,0
6,7

6,7
3,5
8,5

18
8
28

3,9
2,2
5,3

0,30
0,11
0,47

229
160
350

4,1
2,7
6,2

27
12
59

8
5
15

355
180
710

38
6
71

29
1
150

Iso Leppilampi
ka 1992-2003, 2015 10
min
max
kesä-syyskuu
3
joulu-maaliskuu
4

61
11
95
90
47

4,9
4,4
5,4
5,1
4,7

1,3
0,6
2,8
2,1
1,0

18
12
25
14
20

1,7
0,8
2,6
1,1
2,1

0,01
0,00
0,02
0,01
0,01

130
80
240
93
133

1,0
0,2
2,2
1,8
1,0

20
14
29
19
20

5
1
11
2
6

371
260
440
360
360

34
3
82
4
48

24
1
61
7
9

Pieni Leppilampi
ka 1992-2003, 2015 10
min
max
kesä-syyskuu
3
joulu-maaliskuu
3

59
22
100
89
51

6,1
5,7
6,4
6,2
6,2

10,4
3,1
22,0
6,8
9,8

20
10
31
25
19

3,7
1,7
5,6
1,8
4,8

0,22
0,04
0,42
0,07
0,33

202
140
280
183
213

4,5
1,0
8,1
3,4
3,3

31
21
42
36
26

10
4
20
5
12

638
400
860
683
595

121
5
310
25
171

60
3
170
10
88

6,7

3,0

15

2,7

6,0
6,5

8,6
6,3

16
18

3,4
2,0

Leppioja
19.10.1994
Leppioja 1
18.4.2001
26.6.2001

7

92

140
0,22
0,10

240
160

* pH-keskiarvot laskettu log-muunnetuista arvoista

28
7,4

28
46

550
14
11

680
640

4 186 23°
2 700
7 900
616
200
900
450
673

9,5°

2 515 21°
560
5 900
1 390 21°
3 125
1 900

150
8

130
19

4 400
2 300
°n=1

Iso Leppilampi laskee Väliojan kautta Pikku Leppilampeen ja edelleen Leppiojaan.
Kummankin lammen vesi oli vuosina 1992–2003 ja 2015 melko hapanta, humuspitoista
ja
ruskeaa.
Ison
Leppilammen
ravinnepitoisuudet
viittasivat
lähinnä
keskiravinteisuuteen,
Pienen
Leppilammen
pitoisuudet
keskitai
runsasravinteisuuteen. Isossa Leppilammessa esiintyi selvästi vähemmän rautaa kuin
Pienessä Leppilammessa. Päällysveden happipitoisuudet vaihtelivat huonosta
erinomaiseen, pääosin happitilanne oli välttävä. Leppiojasta on vain satunnaisia
havaintoja. Näiden tulosten perusteella Leppiojan vesi oli lievästi hapanta, ruskeaa ja
lähinnä keskiravinteista.
Sorsuanojan valuma-alue
Sorsuanojaan laskevien pienten ojien vedenlaatua on tutkittu vuosina 2001 ja 2013 (
Taulukko 6-8). Kaikkien ojien typpipitoisuudet olivat pieniä, mutta fosforia esiintyi
keski- tai runsasravinteisille vesille tyypillisiä määriä. Hämyojan ja Heteojan vesi oli
lähes väritöntä, muiden ojien vesi oli ruskehtavaa tai ruskeaa. Sameutta esiintyi
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hieman Hanganojassa ja Heteojassa, Hämyojan ja Sulaojan vesi oli kirkasta. Rautaa
esiintyi vaihtelevia määriä. Pohjavesien vaikutus oli havaittavissa etenkin Hämyojan ja
Heteojan vedenlaadussa.
Taulukko 6-8. Sorsuanojaan laskevien ojien vedenlaatu vuonna 2001 ja 2013.

Hämyoja
Sulaoja
Hangasoja
Heteoja 60.068
Heteoja 60.068
Heteoja 60.068
Sorsuanoja

25.6.2001
25.6.2001
26.6.2001
26.6.2001
12.6.2013
15.7.2013
25.6.2001

Happi
kyll.%
105
94
93
12

90

pH Sameus COD Mn S-joht. Alkalinit. Väri K-aine Kok.P PO 4-P Kok.N NH4-N NO23-N
FNU
mg/l mS/m mmol/l mg Pt/l mg/l µg/l µg/l µg/l
µg/l
µg/l
6,9
0,4
3
4,1
0,30
15
15
12
59
1
6
6,6
0,4
7
2,6
0,15
70
34
26
220
2
3
7,0
4,1
9
3,9
0,29
80
21
17
220
1
11
6,8
2,2
2
4,1
0,31
10
23
22
120
1
61
5
0
6
1
120
1
3
7
1
8
3
150
1
3
6,8
1,8
17
2,4
0,13
140
20
7
390
3
3

Fe
µg/l
170
140
1100
850
43
60
1600

Sorsuanojan veden happitilanne oli vuosina 1993–2014 keskimäärin hyvä niin talvella
kuin kesälläkin (Taulukko 6-9, Kuva 6-6). Veden pH oli keskimäärin happaman puolella.
Ojan vesi oli väriltään tummaa sekä humusvaikutteista. Keskimääräinen vedenlaatu oli
hieman parempi kuin Nuorittajoessa. Kesän keskimääräiset typpi- ja aklorofyllipitoisuudet ilmensivät lievää rehevyyttä ja fosforipitoisuus rehevyyttä.
Vedenlaadussa ei ole havaittavissa selkeää kehitystä vuosien 1993–2015 aikana.
Sorsuanojalla
on
turvetuotannon
kuormitusta.
Esimerkiksi
Vainionsuon
turvetuotantoalueen netto fosforikuormitus oli 0,04 kg/päivä.
Tuomilammen vesi oli keskimäärin melko hapanta, ruskehtavaa ja humuspitoista.
Typpipitoisuudet olivat pieniä, fosforin määrä oli vähä- tai keskiravinteisille vesille
tyypillistä tasoa. Yksittäinen klorofyllipitoisuus oli keskiravinteisille vesille tyypillistä
tasoa.
Taulukko 6-9. Sorsuanojan valuma-alueen vesistöjen päällysveden laatu vuosina 1993–
2015.
n Happi pH* Sameus CODMn S-joht. Alkalinit. Väri K-aine Kok.P PO4-P Kok.N NH4-N NO23-N Fe a-chl
kyll.%
FNU
mg/l mS/m mmol/l mg Pt/l mg/l µg/l µg/l µg/l
µg/l
µg/l
µg/l µg/l
Tuomilampi
ka 1993-2003, 2015 7
min
max

70
0
98

5,2
4,5
6,6

1,2
0,6
2,3

11
9
14

1,6
1,2
2,3

0,04
0,01
0,09

79
60
100

1,1
0,4
2,4

15
11
18

2
1
6

294
260
350

16
1
34

41
3
98

957 5,2°
550
1500

Sorsuanoja alap silta
ka 1994-2015
30
min
max
kesä-syyskuu
23
tammi-maaliskuu
3

86
72
100
87
83

6,2
5,3
7,3
6,5
6,7

4,5
2,7
7,8
3,0

18
3
32
19
9

3,4
1,5
6,1
3,4
5,1

0,24
0,20
0,28
0,20

173
30
360
179
149

4,4
0,8
13,0
4,8
2,1

32
13
76
35
26

14
3
38
15
17

455
110
707
454
385

21
2
100
10
74

30
3
110
23
92

2 470 4,7
700 0,5
5 400 14
2 599 4,7
3 058
°n=1

* pH-keskiarvot laskettu log-muunnetuista arvoista
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7,5

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

µg/l

talvi

4,0
kesä

mg/l

CODMn

25

20

15

10

5
talvi

0
kesä

Kok.P

20

10
talvi

0

kesä
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

pH

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

8,0

35
400

30
350

80
µg/l

800

70
700

60
600

50
500

40
400

30
300

200

100

0

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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kyll.%

110

mg/l Pt

Happi

7,0
100

90

80

70

60
talvi

kesä

50

Väri

300

250

200

150

100

50
talvi

0
kesä

Kok.N

talvi

kesä

Kuva 6-6. Sorsuanojan alaosan (Sorsuanoja alap silta) vedenlaatu vuosina 1994–2015.
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6.2

Kiiminkijoen vesistöalueen ekologinen tila
Osasta vedenottohankkeen lähivesistä on määritetty virallinen ekologinen tila
vesienhoidon toisella suunnittelukierroksella (Kuva 6-7). Alueen vesistöjen ekologinen
tila vaihtelee paljon eli erinomaisesta välttävään. Toisella suunnittelukierroksella on
määritetty vesistöjen tilatavoitteen arvioitu saavuttamisaika ja ravinnepitoisuuden
vähentämistarve
tilatavoitteen
saavuttamiselle
(Taulukko
6-10).
Arvio
ympäristötavoitteen saavuttamisesta on tehty toisella suunnittelukierroksella niille
vesimuodostumille, jotka tuolloin sisältyivät suunnitteluun. Tarkempi kuvaus alueen
vesistöjen ekologisesta tilasta on alla.

Kuva 6-7. Viinivaaran lähialueen pintavesien ekologinen tila (ympäristökarttapalvelu
Karpalo 17.5.2016). Sininen = erinomainen ekologinen tila, vihreä = hyvä tila, keltainen =
tyydyttävä tila, oranssi = välttävä tila.
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Taulukko 6-10. Hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevien pintavesien
ravinnepitoisuuden vähentämistarve sekä tilatavoitteen arvioitu saavuttamisaika
(Torvinen & Laine 2015a).

Kiiminkijoen alaosan ekologinen tila
Kiiminkijoen alaosan ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Luokitus perustuu laajaan
aineistoon perustuvaan luokitukseen. Biologisessa luokittelussa Kiiminkijoen alaosa on
luokiteltu hyväksi. Päällyslevät ja pohjaeläimet indikoivat erinomaista tilaa ja
sähkökalastustulokset hyvää tilaa. Sähkökalastusaineistoa on kattavammin
Kiiminkijoen alaosasta, joten kalastusluokkaa painottaen biologinen luokittelu on hyvä.
Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukainen luokka on hyvä. Kiiminkijoen alaosan
hydrologis-morfologisen muuttuneisuus on erinomainen, tarkoittaen että uomaa ei ole
muutettu voimakkaasti.
Kiiminkijoen yläosan ekologinen tila
Kiiminkijoen yläosan ekologinen tila on luokiteltu erinomaiseksi. Luokitus perustuu
laajaan aineistoon perustuvaan ekologiseen luokitukseen. Biologisessa luokittelussa
Kiiminkijoen yläosa on luokiteltu erinomaiseksi. Päällyslevätulokset ilmentävät hyvää
tilaa ja sähkökoekalastustulokset erinomaista tilaa. Fysikaalis-kemiallisessa
luokittelussa Kiiminkijoen yläosa on luokiteltu hyväksi. Kiiminkijoen yläosan hydrologismorfologisen muuttuneisuus on erinomainen, joten uomaa ei ole muutettu
voimakkaasti. Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Kiiminkijoen yläosan tila on
vaarassa heikentyä nykyisellä vesienhoitokaudella maa- ja metsätalouden, hajaasutuksen ja laskeuman aiheuttaman kuormituksen takia, jos vesistöön ei kohdisteta
uusia vesienhoidon toimenpiteitä tai nykyisiä toimenpiteitä ei tehosteta.
Nuorittajoen ekologinen tila
Nuorittajoen ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Luokitus perustuu laajaan
aineistoon perustuvaan ekologiseen luokitukseen. Biologisessa luokituksessa
Nuorittajoki on luokiteltu hyväksi. Biologinen luokittelu perustuu päällyslevä- ja
pohjaeläintuloksiin, sekä sähkökoekalastustuloksiin. Päällyslevä- ja pohjaeläintulokset
ilmentävät hyvää biologista tilaa ja kalastustulokset ilmentävät tyydyttävää tilaa.
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Kalastustuloksia on kattavammin, joten ekologinen tila on lähempänä tyydyttävää.
Fysikaalis-kemiallisessa luokittelussa Nuorittajoki on luokiteltu tyydyttäväksi.
Nuorittajoen hydrologis-morfologisen muuttuneisuus on erinomainen, joten uomaa ei
ole muutettu voimakkaasti.
Vesienhoitosuunnitelman mukaan hyvän ekologisen tilan saavuttamisen suurimpana
esteenä useimmissa vesimuodostumissa on suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus.
Merkittävimmät kuormittajat Nuorittajoella ovat turvetuotannosta aiheutuva
pistekuormitus, metsätalous ja muu hajakuormitus (käytöstä poistuneet pellot).
Vuonna 2015 valmistuneen ”Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma
2016-2021” arvion mukaan Nuorittajoen hyvä ekologinen tila saavutettaisiin vuonna
2015 (Torvinen & Laine 2015). Nuorittajoessa ihmisen aiheuttamaa fosforikuormitusta
(maa- ja metsätalous) tulisi toimenpideohjelman mukaan saada vähennettyä 30–50 %
nykyisestä. Typpikuormalle ei ole vähennystarvetta.
Kivijoen valuma-alueen ekologinen tila
Kivijärven ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi. Luokitus perustuu asiantuntijaarvioon, eikä Kivijärvelle ole erikseen biologista tai fysikaalis-kemiallista luokitusta.
Vähä-Ruohonen, Iso-Ruohonen, Marttisjärvi ja Iso-Timonen on luokiteltu asiantuntijaarviona tyydyttävään ekologiseen tilaan, eikä kyseisiltä järviltä ole olemassa erillistä
biologista tai hydro-morfologista luokitusta. Järviä kuormittavat metsätalous ja
laskeuma, ja lisäksi alueen maaperässä on mahdollisesti fosforipitoista vivianiittia.
Marttisjärvi kärsii mahdollisesti myös sisäisestä kuormituksesta. Lukuun ottamatta
ihmisen aiheuttamaa kuormitusta Kivijärven fosfori- ja typpikuormitusta tulisi
toimenpideohjelman mukaan saada vähennettyä >50 % nykyisestä. Kivijärvessä
fosforin vähennystavoite on 10–30 % ja typen vähennystavoite > 50 % nykyisestä
tasosta. Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Kivijärven tulisi olla hyvässä tilassa
vuonna 2027 ja muiden järvien hyvässä tilassa vuonna 2021.
Kivijoki, Kokkojoki, Marttisjoki ja Timo-oja ovat luokiteltu tyydyttävään ekologiseen
tilaan. Luokittelussa ei ole käytössä biologisia laatutekijöitä eikä vedenlaatua, vaan
arvio on tehty muiden vesimuodostumien perusteella. Arvio perustuu välijärvien
ekologiseen tilaan. Jokien hydrologis-morfologinen luokka on erinomainen, eikä uomia
ole muutettu voimakkaasti. Merkittävimmät kuormittajat ovat metsätalous ja
laskeuma. Tavoitetila vuoteen 2021 mennessä on hyvä. Ravinteiden
kuormitusvähenemistarvetta ei pystytä arvioimaan, koska vesimuodostumasta ei ole
pitoisuusmittaustuloksia.
Pilttuanjoen valuma-alueen ekologinen tila
Pilttuanjoen ekologinen tila on luokiteltu asiantuntija-arviona hyvään ekologiseen
tilaan. Joesta ei ole erikseen biologista tai fysikaalis-kemiallista luokitusta. Jokea ei ole
muutettu voimakkaasti, joten hydrologis-morfologinen luokittelu on erinomainen.
Myös Pieni Olvasjärven ekologinen tila on asiantuntija-arviona hyvä.
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Olvasojan valuma-alueen ekologinen tila
Olvasojan valuma-alueelta on luokiteltu ainoastaan Iso Olvasjärvi. Järvi on luokiteltu
ekologiselta tilalta välttäväksi. Luokittelu perustuu suppeaan aineistoon perustuvaan
luokitukseen. Iso Olvasjärven biologinen ja fysikaalis-kemiallinen luokka ovat välttäviä.
Merkittävimmät kuormittajat Isolla Olvasjärvellä ovat laskeuma, metsätalous, muu
hajakuormitus (käytöstä poistuneet pellot) ja mahdollisesti sisäinen kuormitus. Järven
maaperässä on mahdollisesti myös fosforipitoista vivianiittia. Isolla Olvasjärvellä
tavoitetila vuoteen 2021 mennessä on hyvä. Ison Olvasjärven fosfori- ja
typpikuormitusta tulisi toimenpideohjelman mukaan saada vähennettyä >50 %
nykyisestä.
Leppiojan valuma-alueen ekologinen tila
Leppiojan valuma-alueella olevat Iso- ja Pieni-Leppilampi on luokiteltu asiantuntijaarviona hyväksi. Lammista ei ole tietoa biologisista laatutekijöistä.
Sorsuanojan valuma-alueen ekologinen tila
Sorsuanojan valuma-alueella oleva Tuomilampi on luokiteltu asiantuntija-arviona
hyväksi. Lammesta ei ole tietoa biologisista laatutekijöistä.
Sorsuanojalle ei ole luokiteltu ekologista tilaa viranomaisen taholta. Sorsuanojan
valuma-alue on voimakkaasti ojitettu varsinkin Sorsuanojan alaosalla.
6.3

Kiiminkijoen vesistöalueen kalasto
Hankealueelta on sähkökoekalastustuloksia pienvesistä, Kiiminkijoesta ja
Nuorittajoesta. Nuorittajoen ja Kiiminkijoen koskikalastosta on vesistöalueen
turvetuotannon tarkkailuun liittyvää aiempaa aineistoa (Pöyry Finland Oy 2013 ja
2014). Nuorittajoen kalastuksesta on tehty kalastustiedustelu vuodelta 2012 (Pöyry
Finland Oy 2013). Viinivaaran alueella on hankkeen ennakkoselvityksiin liittyen tehty
kesällä 2016 sähkö- ja verkkokoekalastuksia. Raportti maastotöiden tuloksista on
liitteenä 5.
Sähkökoekalastuskohteista on tehty myös habitaattikuvaukset eli määritetty
vesisyvyys, pintavirran nopeus ja pohjan laatu. Kasvilajien ja makrolevien esiintyminen
on arvioitu peittävyysprosentein. Lisäksi pohjalle sekä kasveille kertyneen sakkauman
määrä on arvioitu seuraavalla luokituksella:
0 = ei kerrostumia
1 = vähän: kerrostuman vahvuus < 1 mm, peittävyys yleensä alle 50 %
2 = kohtalaisesti: kerrostuman vahvuus noin 1 mm, peittävyys yleensä 50–100 %
3 = runsaasti: kerrostuman vahvuus 1-2 mm, peittävyys yleensä 50–100 %
4 = erittäin runsaasti: kerrostuman vahvuus > 2 mm, peittävyys yleensä 50–100 %
Pienvesien kohteet ovat pääasiassa kivikko-louhikkopohjaisia koskia, joissa
keskimääräinen vesisyvyys on 0,2-0,5 m ja pintavirrannopeus kalastushetkellä 0,4-0,8
m/s. Soraikkoja ja vesikasvillisuutta on niukasti. Vesisammalta on kohtalaisesti vain
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Nuorittajoen Viinikoskella. Rihmamaisia viherleviä ja ruskeaa pohjasakkaa on
kohteesta riippuen vain hiukan-vähän tai ei ollenkaan. Vesi on kaikilla kohteilla
silminnähden ruskeaa.
Pienvesien koskikalasto on varsin niukka, koostuen lähes täysin ahvenesta, särjestä ja
kivisimpusta (Taulukko 6-11). Niiden lisäksi esiintyy satunnaisesti haukea, madetta ja
mutua. Yksilötiheydet ovat yleisesti pieniä. Marttisjoessa on kuitenkin runsaasti
ahventa ja särkeä, mitä selittänee Marttisjärven läheisyys. Harjusta esiintyy ojista vain
Sorsuanojan alaosalla, josta on saatu 5 kesänvanhaa poikasta. Harjusta esiintyy pienin
tiheyksin myös Nuorittajoen koealoilla. Nuorittajoen koskikalasto on muutoin
pääasiassa ahventa, särkeä, mutua, kivisimppua ja kivennuoliaista. Taimenta ei ole
esiintynyt millään kohteella.
Pienvesien koskikalaston koostumus oli v. 2016 varsin samankaltainen kuin v. 2001,
jolloin ojien kalasto koostui pääasiassa ahvenesta ja kivisimpusta (PSV-Maa ja Vesi Oy
2002b). Lohikaloja tavattiin myös v. 2001 vain Sorsuanojan alaosalta, josta saatiin 1
kaksikesäinen harjus ja 4 kpl ilmeisesti 1-2 -vuotiasta taimenta. Lohikalat saattoivat olla
tuolloin ojassa syntyneitä, mutta todennäköisemmin ne olivat Nuorittajoesta nousseita
yksilöitä.
Taulukko 6-11. Sähkökoekalastusen tulokset (yks./100 m2) ilman laskennallisia korjauksia
v. 2016. Nuorittajoen Kalliokosken tulokset ovat vuodelta 2013 (Pöyry Finland Oy 2014).

Harjus
Ahven
Hauki
Made
Särki
Seipi
Mutu
Kivisimppu
Kivennuoliainen

1. Olvasoja
3,9
4,0
9,4
-

2. Leppioja
3,3
0,8
1,7
0,8
-

3.
Sorsuanoja,
yläosa
0,5
1,5
1,5
-

4.
Sorsuanoja,
alaosa
2,4
1,4
0,5
0,5
3,8
-

5.
Nuorittajoki,
Viinikoski
1,5
1,5
0,5
5,9
1,5
5,4
43,1
4,9

6.
Nuorittajoki,
Kalliokoski
0,5
1,0
0,5
1,4
0,5
3,3
2,4

8. Marttisjoki
37,5
0,8
45,0
-

Nuorittajoen kalastustiedustelu v. 2012
Nuorittajoella vuodelta 2012 tehdyn kalastustiedustelun mukaan joella kalasti 44
kalastajaa (Pöyry Finland Oy 2013). Kalastus oli pääasiassa verkko-, katiska-,
heittovapa- ja koukkukalastusta. Osakaskuntien keskiarvona verkoilla kalasti 44 %,
katiskoilla 65 % ja heittovavoilla 49 % kalastajista. Kalastus ajoittui koukku- ja vähäistä
pilkkikalastusta lukuun ottamatta kesään touko-lokakuulle. Kalastuspäiviä oli kalastajaa
kohden Hetekylän osakaskunnan alueella keskimäärin 30 ja Ylikiimingin osakaskunnan
alueella vastaavasti 50. Osakaskuntien keskiarvona verkoilla kalastettiin keskimäärin 20
päivää ja katiskoilla 52 päivää. Heittovavoilla kalastettiin keskimäärin 21 kertaa kesän
aikana.
Kokonaissaalis Nuorittajoella oli v. 2012 yhteensä noin 2 300 kg, josta haukea oli
kolmannes ja ahventa sekä särkeä molempia noin neljännes (Taulukko 6-12). Näiden
lisäksi saatiin merkittävästi madetta, säynettä ja lahnaa sekä hiukan taimenta, harjusta
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ja salakkaa. Kalastajakohtainen saalis oli keskimäärin 52 kg. Pääosa eli 80 %
kokonaissaaliista saatiin Nuorittajoen yläosalta, Sorsuanojan yläpuolelta. Taimenta
saatiin vähän joen yläosalta ja harjusta saatiin kaikilta alueilta vain satunnaisesti.
Nuorittajoella oli pyyntivahva rapukanta vielä 2000-luvun alussa, mutta rapurutto
tuhosi kannan v. 2007.
Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä kalastajat pitivät kaikilla alueilla veden heikkoa
laatua, pyydysten likaantumista ja ajoittain pientä virtaamaa. Joen alaosalla
merkittävinä haittoina pidettiin lisäksi turvetuotannon kuormitusta ja vesistön
liettymistä.
Taulukko 6-12. Kokonaissaalis (kg) Nuorittajoella Hetekylän ja Ylikiimingin osakaskuntien
alueella v. 2012.
Hetekylä Ylikiiminki
Taimen
Harjus
Hauki
Ahven
Made
Säyne
Lahna
Särki
Salakka
Yhteensä
kg/kalastaja

22
7
607
470
72
125
56
474
1833
52

2
1
157
109
83
54
47
3
456
51

Yhteensä
kg
%
24
1
8
0,3
764
33,4
579
25,3
155
6,8
125
5,5
110
4,8
521
22,8
3
0,1
2289
100
52
..

Kiiminkijoen koskikalasto
Kiiminkijoen koskikalastoa on tarkasteltu Aittokoskella, noin 10 km Nuorittajoen
alapuolella, sekä Jousikoskella, noin 10 km Kivijoen/Juorkunan alapuolella.
Aittokoskella koskikalasto on ollut pääasiassa lohta, kivisimppua ja kivennuoliaista.
(Taulukko 6-13). Niiden lisäksi on saatu satunnaisesti taimenta, harjusta, ahventa,
särkeä ja mutua. Yksilötiheydet ovat olleet pieniä. Lohi lisääntyy Aittokosken alueella
vähäisessä määrin luontaisesti, sillä saaliiksi on saatu pienin tiheyksin myös
kesänvanhoja, varmuudella luonnonkudusta peräisin olevia poikasia. Satunnaiset
saalistaimenet ovat olleet todennäköisesti istukkaita. Ylempänä Jousikoskella
koskikalasto on ollut lähes täysin harjusta, kivisimppua ja särkikaloja. Harjus lisääntyy
Jousikoskella luontaisesti. Lohta tai taimenta ei ole alueella esiintynyt.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Viinivaara-hanke
Kiiminkijoen Natura-arviointi
101003433-001
41

Taulukko 6-13. Sähkökoekalastusen tulokset (yks./100 m2) ilman laskennallisia korjauksia
Kiiminkijoella Nuorittajoen alapuolisella Aittokoskella ja Kivijoen/Juorkunan alapuolisella
Jousikoskella v. 2008-2013.

Lohi
Taimen
Harjus
Mutu
Särki
Ahven
Made
Kiiski
Kivisimppu
Kivennuoliainen

6.4

Aittokoski
2008
2013
11,7
1,8
1,0
0,5
1,4
0,9
0,5
6,6
26,8
2,0
1,4

Jousikoski
2009
2013
4,7
2,7
1,8
0,9
2,7
0,9
0,5
0,5
48,2
20,1
0,5
0,5

Kiiminkijoen Natura-alueen pohjaeläimistö
Hankealueen läheisyydestä on otettu pohjaeläinnäytteitä Kiiminkijoesta ja
Nuorittajoesta. Lisäksi pohjaeläinnäytteitä on otettu vuosina 2001 ja 2016 hankealueen
pienemmistä joista ja puroista.
Viinivaaran-Kälväsvaaran alueen jokien ja purojen pohjaeläimistö edustaa pienten
jokien ja purojen monipuolista lajistoa. Koskikorento-, päivänkorento- ja
vesiperhostoukkien osuus eläimistöstä oli selvityksissä yli puolet kaikista toukista.
Lisäksi lähdevaikutteisissa puroissa esiintyi lähdelajistoa (Lähdekorri, Nemurella
pictetii). Muita runsaita eläinryhmiä olivat surviaissääskitoukat ja vesipunkit sekä
vesisiira. Suurten lähteiden eläimistä lähes puolet oli vesisiiraa ja muista suurin osa
surviaissääski- ja koskikorentotoukkia. Lähteiden ja niistä lähtevien purojen lajisto
lähellä lähdettä oli samankaltaista. Päivänkorennon toukat puuttuivat kokonaan sekä
lähteistä että puroista. Kiiminkijoen alaosan pohjaeläimet indikoivat vesistön
erinomaista tilaa ja Nuorittajoen pohjaeläimet indikoivat vesistön hyvää tilaa.
Vuonna 2016 pohjaeläinnäytteitä otettiin Leppiojasta, Pilttuanjoesta, Olvasojasta,
Sorsuanojasta ja Marttisjoesta. Leppiojassa, Pilttuanjoessa ja Sorsuanojassa
pohjaeläinten avulla laskettu ekologinen tila oli erinomainen tai hyvä. Olvasojan
ekologinen tila oli hyvä, kun taas Marttisjoen ekologinen tila oli huono/välttävä.
Marttisjoen ekologisen tila on arvioitu vesikemian perusteella tyydyttäväksi. Yhtenä
syynä pohjaeläinten perusteella laskettuun Marttisjoen huonoon ekologiseen tilaan on
joen järvisyys, josta johtuen pohjaeläinnäyte sisälsi paljon järvien luusuoille tyypillistä
lajistoa (Neureclipsis bimaculata 82 % näytteessä) ja muiden lajien osuus näytteissä oli
pientä. Muissa joissa taksonien määrät olivat hyviä (17–35 kpl), joka ilmenee myös
hyvissä ekologisissa luokissa. Sorsuanojan pohjaeläinnäyte on otettu joen keskiosalta,
koska joen alaosalta ei löytynyt edustavaa näytepaikkaa. Tämän vuoksi joen alaosan
valuma-alueen laajat ojitukset eivät vaikuta keskiosalta otettuun pohjaeläinlajistoon.
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Taulukko 6-14. Tutkimuskohteilta havaitut tyyppiominaisten taksonien esiintyminen (TT),
tyyppiominaisten EPT-heimojen esiintyminen, prosenttinen mallinkaltaisuus (PMA) sekä
näihin mittareihin perustuvat ekologiset luokat vuonna 2016 (Hu=huono, V=välttävä,
T=tyydyttävä, Hy = hyvä, E=erinomainen).

Alueen muista puroista ja joista otettuja pohjaeläinnäytteitä ei ole otettu
ympäristöhallinnon ohjeistuksen mukaisesti, joten niille ei ole laskettu ekologisia
luokkia. Näytteenoton erilaisuus nykyohjeistukseen verrattuna voi vaikuttaa
ekologisten tilaluokkien määrittämiseen. Näytteissä ei ole havaittu uhanalaisia lajeja
sillä määritystarkkuudella millä näytteet ovat määritetty.
6.5

Kiiminkijoen Natura-alueen vesikasvillisuus
Hankealueen vesikasvillisuutta on tutkittu laajemmalta alueelta vuonna 2001 (PSVMaa ja Vesi Oy 2002b). Vuonna 2016 vesikasvillisuuden nykytilaa selvitettiin
hankealueen lähimmissä vesistöissä ja niillä paikoilla joille vaikutuksia todennäköisesti
kohdistuu. Maastossa tarkastettiin vesikasvillisuuden tilaa seuraavilla kohteilla:
Hämyoja, Sarvioja, Viinilän lähdepuro, Timo-Oja, Iso Olvasjärvi, Olvasoja ja
Nuorittajoen koskipaikat. Raportti maastotöiden tuloksista on liitteenä 6.
Hankealueen virtavesien kasvillisuus on vaihtelevaa. Lähdeveden vaikutus näkyy
puroissa heti lähteen alapuolella, purojen kasvi- ja erityisesti sammallajisto on yleensä
erityisen rikas ja lajistossa esiintyy lähteisyyttä indikoivia lajeja. Lähdekasvien
esiintyminen rajoittuu kuitenkin hyvin pienelle matkalle lähteestä alavirtaan.
Kauempana alajuoksulla lajisto yleensä yksipuolistuu ja muuttuu indifferenteiksi
virtaavan veden putkilokasveiksi (esim. palpakot Sparganium sp., ulpukka Nuphar
lutea) ja vesisammaliksi, isonäkinsammal Fontinalis antipyretica esiintyy useissa
puroissa runsaana. Virtapaikoissa esiintyy runsaasti virtanäkinsammalta F. dalecarlica.
Viinivaaran ja Kälväsvaaran harjujen tuntumassa sijaitsevat järvet ja lammet ovat
ravinteisuudeltaan ja luonteeltaan hyvin erityyppisiä. Myös vesistöjen kasvillisuus ja
kasvilajisto vaihtelevat suuresti. Vesistöjen ranta-alueet vaihtelevat täysin
luonnontilaisista kosteikoista metsiin, tiheään mökkiasutukseen ja ojitusalueisiin.
Matala Marttisjärvi on kasvillisuudeltaan alueen rehevin järvi. Järvi on botaaniselta
tyypiltään
kaislajärvi
(Schoenoplectus
lacustris
–tyyppi).
Sankkaa
ilmaversoiskasvillisuutta hallitsee järvikaisla, järvellä esiintyy myös runsaasti
kelluslehtisiä vesikasveja.
Kosteikkojen ympäröimät, kasvillisuudeltaan karut tai karuhkot, ruskeavetiset järvet ja
lammet, Sarvilampi, Pikku Olvasjärvi ja Iso-Timonen kuuluvat ulpukkatyyppiin (Nuphartyyppi) sekä järvikortetyyppiin (Equisetum-tyyppi). Näiden dystrofisten vesien
kasvillisuus on suhteellisen vähäistä ja koostuu lähinnä kelluslehtisistä vesikasveista.
Ilmaversoisista vallitsevat järvikortteikot Equisetum fluviatile, rantavedessä kasvaa
luhtaisuutta ilmentäviä ruohoja ja saroja. Vesisammalia ei juurikaan esiinny.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Viinivaara-hanke
Kiiminkijoen Natura-arviointi
101003433-001
43

Tutkimusalueen suurin järvi Iso Olvasjärvi on kasvillisuudeltaan tyypillinen kookas järvi,
jossa valtalajit ja niiden myötä myös järvityypit vaihtelevat järven eri puolilla.
Kokonaisuutena järvi vastaa lähinnä karua korte-ruokojärveä Equisetum-Phragmites tyyppi. Vesikasvit muodostavat Isolla Olvasjärvellä vaihtelevan tiheitä kasvustoja, jotka
keskittyvät rantojen tuntumaan. Ilmaversoisista vallitsee järviruoko, kelluslehtisiä
esiintyy muutamia lajeja laajoina kasvustoina, mm. vesitatarta Polygonum amphibium.
Myös uposlehtisiä kasvaa järvellä jonkin verran.
Kälväsvaaran itälaidalla sijaitsevan Kärkkäänjärven vesikasvillisuus on monimuotoista.
Monet kelluslehtiset lajit kasvavat runsaina koko järvessä. Uposlehtiskasvillisuus on
erityisen monimuotoinen. Järven pohja muodostuu lähes yhtenäisestä
lampisirppisammalikosta (Warnstrofia trichophylla). Ilmaversoisista järvikorte
muodostaa harvoja kasvustoja. Järvityypiltään Kärkkäänjärvi muistuttaa lähinnä karua
uposruohotyyppiä. Järvessä esiintyy kuitenkin harvakseltaan runsasravinteisemmille
järville tyypillistä, leviin kuuluvaa näkinpartaista Nitella sp.

7 HANKKEEN VESISTÖVAIKUTUKSET
7.1

Vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen vesistöjen virtaamaan ja vedenkorkeuksiin

Kiiminkijoen Natura-arviointiin kuuluvat kaikki ne hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat
vesistöt, joilla on yhteys Kiiminkijoen vesistöön. Pohjavedenoton vaikutus vesistöihin
ilmenee ensisijaisesti virtaaman pienenemisenä, kun pohjavedenotto alentaa
pohjavedenpintoja ja sen seurauksena pohjavesiesiintymästä ympäristöön purkautuva
vesimäärä pienenee. Suojeluperusteina olevista luontotyypeistä erityisesti pikkujoet ja
purot, karut kirkasvetiset järvet ja Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ovat
pohjavesivaikutteisia.
Tarkastelualueelta hyödynnettäväksi suunniteltu pohjaveden määrä on 11 000 m 3/d.
Vesimäärästä Viinivaaran alueelta otetaan 8 000 m 3/d ja Kälväsvaaran alueelta 3 000
m3/d. Pohjavedenotto alentaa pohjavedenpintoja erityisesti ottokaivojen
lähiympäristössä. Jatkuvassa vedenotossa syntyy pohjavedenpintaan tasapainotila,
jossa vaikutus näkyy selvimmin pohjaveden päävirtaussuunnassa ylävirran puolella.
Vedenoton vaikutuksesta pohjavedenjakajan paikka voi osittain siirtyä (ns. siirtyvä
vedenjakaja), jolloin vähäistä vaikutusta muodostumasta poistuvaan vesimäärään voi
syntyä luonnontilaisen vedenjakajan toisella puolella. Näin on tilanne esimerkiksi
Viinivaaran luoteisosassa Kuikkaharjussa.
Vesistöjen virtaama muodostuu pintavesivalunnasta ja pohjavesivalunnasta sekä
vähäisestä määrin suorasta sadannasta vesistöön. Pohjavesivalunta ja pintavesivalunta
käyttäytyvät hieman eri tavoin suhteessa sadantaan johtuen pohjavesivalunnan
suuremmasta viiveestä. Vähäsateinen jakso näkyy nopeasti pintavesivirtaamassa
vesistön vedenpinnan laskiessa. Vähäsateisen jakson aikana pohjavesivirtaama
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vesistöön saattaa sen sijaan hetkellisesti lisääntyä, sillä joen tai järven purkukohdassa
pohjavedenpinnan gradientti kasvaa. Pitkän kuivakauden jälkeen, erityisesti NQtilanteissa myös pohjavesien pinnat laskevat, jolloin pohjavesipurkaumatkin
vähentyvät. Seuraavassa tarkastelussa on oletettu pohjavesipurkauma tasaiseksi. Jotta
tämä ei yliarvioisi pohjaveden osuutta alivirtaamakauden tilanteessa, on virtaamina
käytetty tyypillisiä alivirtaamakauden virtaamia (kuukauden vuorokausivirtaamien
keskiarvoa alivirtaamakaudella) jokisuussa.
Taulukossa (Taulukko 7-1) on esitetty pohjavesipurkautumat nykytilanteessa sekä
vedenottotilanteessa ja sen vaikutus vesistöjen virtaamiin vesistöalueiden jokisuulla.
Pohjavesipurkautumina on käytetty pohjavesimallin mukaisia keskimääräisiä
purkautuma-arvoja. Kaikkein pienimmissä alivirtaamatilanteissa pohjaveden osuus ja
sen myötä vedenoton aiheuttama muutos on todennäköisesti suurempi kuin
tarkastellussa tyypillisessä alivirtaamakauden tilanteessa. Tarkastelussa virtaaman
vähenemä on laskettu jokisuulle, jolloin latvavesissä vähenemä on todennäköisesti
laskettua suurempi.
Viinivaara-Kälväsvaara -alueelta purkautuu pohjavesiä noin 442 l/s, joka vähenisi
ottotilanteessa noin 113 l/s eli noin neljänneksen. Eniten pohjaveden purkaumat
vähenisivät harjujakson eteläpuolella. Laskennallisesti vedenotto vähentää
pienvesistöissä virtaamia 0,4–37 %. Suurin vaikutus kohdistuu Sorsuanojaan, missä
suualueen virtaamat pienentyvät tarkastelutilanteissa noin 5–37 %. Sorsuanojaan
laskevissa pienissä lähdepuroissa virtaamat vähenevät 27–47 %.
Lähdepuroissa lähteistä purkautuvan pohjaveden osuus on suurin purojen yläjuoksulla
ja pienenee alajuoksua päin. Tämän arvioinnin yhteydessä on Hämyojassa tehty
lokakuussa 2016 virtaaman mittauksia. Hämyojan alkuosalla virtaama oli samaa
suuruusluokkaa kuin Hanganvaaran lähteen mittapadolla. Hämyojan keskiosalla
virtaama on 1,8-kertainen alkuosan virtaaman nähden (Kuva 7-1). Joten tällä
perusteella pohjavedenoton vaikutukset kohdistuvat lähinnä puron alkuosaan.
Taulukko 7-1. Vedenoton vaikutus pohjavesipurkaumiin ja vesistön virtaamiin valumaalueittain. Pohjaveden purkaumana on käytetty keskimääräistä purkaumaa.
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Kuva 7-1. Hämyojan virtaama (lokakuu 2016) Hanganvaaran lähteen alapuolella,
Hämyojan keskiosassa ja Hämyojan suualueella.

Nuorittajoessa vedenoton vaikutus tarkastelutilanteissa on 0,7–6,7 %. Muilla
Kiiminkijoen kolmannen jakovaiheen valuma-alueilla vähenemä on alle 15 %.
Kiiminkijoessa virtaama vähenee enimmillään yhden prosentin.
Vedenkorkeuden ja virtaaman välinen yhteys riippuu uoman morfometriasta.
Purkautumiskäyrästä johtuen alivesitilanteissa vaikutus veden korkeuksiin ei ole usein
kovin suuri. Esimerkiksi Nuorittajoen virtaamamittausten perusteella 2 cm veden
korkeuden muutos (65–>63 cm) vastaa virtaamaa 280 l/s eli alivirtaamatilanteessa
vedenoton (88 l/s) kokonaisvaikutus veden korkeuksiin on korkeintaan 1 cm.
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Kuva 7-2. Vedenottohankkeen vaikutus virtaamiin alivirtaamatilanteessa.

Kuva 7-3. Vedenottohankkeen vaikutus Sorsuanjoen ja siihen laskevien pienten purojen
virtaamiin.
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7.2

Vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen veden laatuun

Pohjavedenoton vaikutus vesistöjen veden laatuun tapahtuu välillisesti hyvälaatuisen
pohjaveden määrän pienentymisen kautta. Pohjavedenotto ei lisää kuormitusta
vesistössä, vaan vaikutus näkyy pitoisuuksien kasvuna pohjavesivirtaaman
vähentyessä. Pohjavedenoton vaikutus vesistöjen veden laatuun on tarkasteltu
keskivirtaamatilanteessa sekä tyypillisessä alivirtaamakauden tilanteessa laskemalla
pohjavedenoton aiheuttaman virtaaman muutoksen vaikutus pitoisuuksiin.
Veden laatu on tarkastelussa oletettu samaksi sekä keski- että alivirtaamatilanteessa.
Pohjavesivirtaaman on oletettu pysyvän vakiona, mikä saattaa yliarvioida pohjavesien
vaikusta alivirtaamatilanteessa. Todellisuudessa muutokset eivät välttämättä ole niin
suuria kuin sekoituspitoisuuksien perusteella tehdyt laskelmat alivirtaamatilanteessa
osoittavat. Nuorittajoen alueella valuma-alueen suoperäisyys näkyy veden laadussa
mm. veden tummana värinä ja varsin korkeina humusta kuvaavan CODMn:n arvoina ja
rautapitoisuuksina. Rehevyystasoltaan vesistö on pääosin rehevä. Näin ollen
tarkasteltavat muuttujat ovat rauta (Fe), kemiallinen hapenkulutus (COD Mn) ja fosfori
(kok.P). Pintaveden laatutietoina on käytetty kesän mittaustulosten keskiarvoa.
Laskentatulosten mukaan (Kuva 7-4) Nuorittajoen pienten sivu-uomien
fosforipitoisuudet kasvavat keskimäärin 0–1 µg/l (<1-3 %) keskivirtaamatilanteessa.
Alivirtaamatilanteessa laskennallinen nousu on 1–10 µg/l (1–31 %). Kemiallisen
hapenkulutuksen arvo kasvaa keskimäärin 0–1 mg/l (<1 – 5 %) keskivirtaamatilanteissa.
Alivirtaamien aikana muutos on laskennallisesti 0–10 mg/l (<1–55 %). Rautapitoisuus
kasvaa vastaavasti 13–134 µg/l (<1–6 %) ja 97–1399 µg/l (3–58 %). Kivijoessa
fosforipitoisuus, CODMn-arvo ja rautapitoisuus kasvavat 1 % keskivirtaamatilanteessa ja
7–9 % alivirtaamatilanteessa.
Vedenoton vaikutus veden laatuun on alivirtaamakausina selvimmin havaittavissa
Sorsuanojassa,
Olvasojassa,
Leppiojassa
ja
Kiviojassa.
Keskimääräisessä
virtaamatilanteessa muutokset ovat suhteellisen pieniä. Vaikutukset näkyvät lähinnä
vain loppukesän alivalumien aikana.
Selvimmin vaikutukset näkyvät Sorsuanojan vedenlaadussa alivirtaamakauden aikana.
Sorsuaojan keskiosalle laskevissa Hämyojassa, Hanganojassa ja Heteojassa tapahtuu
ojien alkuosalla huomattavaa kuivumista ja todennäköisesti myös vedenlaadun
heikentymistä, mm. humuksisuuden ja ravinteisuuden kasvua, minkä vaikutukset
näkyvät myös Sorsuanojassa. Leville käyttökelpoista ravinnepotentiaalia on
Sorsuanojassa runsaasti, joten todennäköisesti lasketun suuruinen muutos ei
merkittävästi lisää rehevyystasoa. Lähinnä muut tekijät, kuten veden luontainen
tummuus ja sameus, rajoittavat leväkasvua. Nuorittajoen pääuomassa muutokset ovat
pieniä, keskimäärin 0–1 %, alivirtaamien aikana Sorsuanojan alapuolella 5–7 %.
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Kuva 7-4. Pohjavedenoton vaikutus vedenlaatuun Nuorittajoen alueella tyypillisessä
alivirtaamatilanteessa ja keskivirtaamatilanteessa.
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Iso-Timosen, Marttisjärven, Vähä Ruohosen, Iso Ruohosen ja Kivijärven veden laatua
heikentää mm. metsätalous, laskeuma (Torvinen ja Laine 2015). Nämä muun muassa
kasvattavat ravinnepitoisuuksia ja veden rehevyystasoa tuntuvasti. Järvet ovat
tyydyttävässä/välttävässä ekologisessa luokassa. Vaikka vedenotto vähentää
pohjavesivaikutusta (yhteensä vähenemä Kivijoen valuma-alueella 26 l/s), mikä
vähentää virtaamia ja nostaa ainepitoisuuksia, muutos vedenlaadussa on
merkityksetön eikä laatuluokissa tapahdu muutoksia.
Kiiminkijoen vedenlaatuun hankkeella on pienemmät vaikutukset kuin edellä
mainituilla vesistöillä, sillä Kiiminkijoen vesi tulee laajalta valuma-alueelta. Esimerkiksi
Kiiminkijoen suualueella vedenoton seurauksena veden fosforipitoisuus kasvaa
laskennallisesti 0,04 µg/l keskivirtaaman aikaan. Laskennalliset pitoisuusnousut
vesistöjen keskivirtaamatilanteessa ovat pienempiä kuin normaali vaihteluväli
näytteenottojen välillä.
Viinivaaran harjun pohjoispuolella vedenoton vaikutukset ulottuvat Iso Olvasjärven
läheisyyteen. Pohjavesipintojen lasku ulottuu järven lähialueelle. Vaikutus ilmenee
pohjavesivaluntojen pienentyessä ainepitoisuuksien muutamien prosenttien kasvuna
sekä lievänä pinnan alenemana ja viipymän pitenemisenä järvialtaan tasatessa
vaihtelua. Järviallas pienentää hetkellisien alivalumien merkitystä.
7.3

Vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen kalastoon

Kalat kuuluvat Natura-alueen suojeltavien luontotyyppien omaispiirteisiin. Virtavesien,
järvien sekä lampien kalasto eroavat hieman toisistaan.
Sähkökoekalastusten mukaan Sorsuan-, Olvas- ja Leppiojan kalasto on lähinnä ahventa,
särkeä ja kivisimppua. Niiden lisäksi esiintyy satunnaisesti haukea ja mutua. Harjusta
esiintyy satunnaisesti vain Sorsuanojan alaosalla, jossa on rakennettu ja pinta-alaltaan
pieni, kynnysmäinen koski vanhalla siltapaikalla. Taimenta ei ko. pienvesissä
koekalastusten mukaan esiinny.
Vedenoton kalastovaikutukset kohdentuvat sekä virtaama- että vedenlaatumuutosten
kautta voimakkaimmin Sorsuanojaan ja selvästi myös Olvas- ja Leppiojaan sekä
Kivijokeen. Ojien kalataloudellinen arvo heikkenee, mutta ne voivat edelleen toimia
tavanomaisten kevätkutuisten kalalajien lisääntymis- ja pienpoikasalueina.
Nuorittajoen kalasto käsittää kalataloustiedustelun perusteella haukea, ahventa,
särkeä, madetta, säynettä lahnaa sekä hiukan taimenta, harjusta ja salakkaa.
Nuorittajoella
hankkeen
kalatalousvaikutukset
kohdentuvat
käytännössä
Sorsuanojasuun alapuoliselle joelle. Siten Nuorittajoen merkittävät koskialueet mm.
Viinikosken alueella jäävät varsinaisen vaikutusalueen yläpuolelle.
Keskivirtaamatilanteessa virtaaman alenema Nuorittajoella on alle prosentin luokkaa ja
alivirtaamatilanteessa laskennallisesti noin 6 %, minkä vaikutus vedenkorkeuksiin on
alivirtaamatilanteessa enintään senttimetrin luokkaa. Hankkeen vaikutus Nuorittajoen
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virtaamaan ja vedenlaatuun, nykyinen vedenlaatu ja sen vaihtelu huomioon ottaen, jää
sen tasoiseksi, että sillä ei arvioida olevan huomattavaa vaikutusta joen kalastoon.
Yleisten kevätkutuisten kalalajien kantoihin hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta.
Kevätkutuisista kalalajeista vedenlaadun suhteen vaateliain on harjus, joka lisääntyy
Nuorittajoessa luontaisesti vähäisissä määrissä. Hankkeen ei arvioida heikentävän
merkittävästi harjuksen elinolosuhteita Nuorittajoessa.
Pohjavedenoton haitalliset vaikutukset Nuorittajoessa kohdentuvat periaatteessa
vähäisessä määrin taimenen elinolosuhteisiin; minimivirtaaman pieneneminen etenkin
talvella vaikuttaa haitallisesti poikastuotantoalueisiin ja voi siten vähentää
tuotantopotentiaalia. Taimenen ja myös lohen elinolosuhteet Nuorittajoella lienevät
nykyisin kriittisellä tasolla, eikä niiden luontaista lisääntymistä ole todettu
sähkökoekalastuksissa Nuorittajoen alaosalla. Syyskutuisia lohikaloja ei esiintynyt
kesällä 2016 myöskään Sorsuanojasuun yläpuolisella Viinikoskella, joka on taimenen
parhaita potentiaalisia lisääntymisalueita Nuorittajoella. Kiiminkijoen pääuoman
kalastoon hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta.
Nuorittajoen rapukanta tuhoutui rapuruton seurauksena v. 2007. Nykyisellä
vedenottohankkeella ei arvioida olevan vaikutusta Nuorittajoella tulevaisuudessa
mahdollisesti elpyvään rapukantaan.
7.4

Vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen pohjaeläimiin

Pohjaeläimet kuuluvat Natura-alueen suojeltavien luontotyyppien ominaispiirteisiin.
Virtavesissä koskien ja suvantojen lajisto eroavat toisistaan. Järvissä, seisovissa vesissä,
on samoja lajeja, jotka viihtyvät virtavesien suvanto- ja koskipaikoilla.
Tässä hankkeessa mahdolliset vaikutukset pohjaeläinyhteisöihin tapahtuvat virtaaman
muutoksen seurauksena. Nimenomaan alivirtaamakaudella tapahtuvat muutokset ovat
merkityksellisimpiä pohjaeläinyhteisöjen kannalta. Veden laadun muutoksien merkitys
on puolestaan vähäinen.
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia Nuorittajoen ja Kiiminkijoen
pohjaeläimistöön, koska virtaaman muutokset ovat Kiiminkijoessa ja Nuorittajoessa
pieniä. Hankkeella ei ole vaikutuksia pohjaeläinyhteisön biologiseen luokkaan.
Sorsuanojassa alivirtaamakauden virtaaman pienentymisellä on kohtalainen vaikutus
pohjaeläinyhteisöihin. Sorsuanojaan laskevissa Hämyojassa ja Heteojassa virtaama
vähenee noin 27–30 %. Hämyojan ja Heteojan pohjaeläinyhteisöihin hankkeella
arvioidaan
olevan
kohtalaiset
vaikutukset.
Hanganvaara
N
lähteen
pohjavesipurkautuma vähenee 47 %, joten vedenoton vaikutus pohjaeläinyhteistöihin
on voimakas Hanganojan alkuosalla.
Leppiojassa ja Olvasojassa alivirtaamakausien virtaaman muutos voi heikentää
pohjaeläinyhteisöjen tilaa lievästi.
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Sorsuanojan, Leppiojan ja Olvasojan valuma-alueilla on paljon metsäojitusta ja paikoin
turvetuotantoa, eivätkä vesistöt näin ollen ole luontaisessa tilassa. Metsäojituksen
seurauksena ravinteisuuden kasvu ja hienon aineksen lisääntyminen vesistöissä
vaikuttavat pohjaeläinyhteisöihin (Vuori ym. 1998). Yhteisöihin voi vaikuttaa myös
metsäojitusten aiheuttama virtaamamuutos. Lisäksi eri painetekijöiden, kuten
sedimentoituminen ja virtaamamuutos, yhteisvaikutus voi olla suurempi kuin
yksittäisen painetekijän ennustettu vaikutus.
Vaikutusalueen nykyisinkin rehevissä järvissä ravinnepitoisuuksien lisääntyminen ei
aiheuttane pohjaeläimistössä merkittäviä lajistomuutoksia.
7.5

Vaikutukset Kiiminkijoen Natura-alueen vesikasvillisuuteen

Natura-alueen suojeltavien luontotyyppien omaispiirteisiin kuuluu vesikasvillisuus.
Virtavesissä kasvillisuus on luonteeltaan erilaista kuin järvissä tai lammissa.
Kirkasvetisten järvien ominaispiirteisiin kuuluu pohjaruusukekasvillisuus, jota on
niukasti humusvesissä. Pohjaruusukekasvillisuutta on myös hitaasti virtaavien jokien
pohjalla. Pohjaruusukekasvit antavat kalanpoikasille suojaa ja niillä on myös merkitystä
vesiekosysteemin happitalouden ylläpitäjinä. Purojen kasvillisuudessa voi ilmetä
pohjavesivaikutus.
Vesikasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat seurausta virtaaman vähenemisen
aiheuttamasta veden laadun heikkenemisestä. Humuspitoisuuden kasvulla,
liettymisellä ja hapettomuudella on todennäköisesti vaikutuksia vesikasvillisuuteen.
Vaikutukset ilmenevät lajeissa, jotka vaativat erityisen kirkasta ja puhdasta vettä.
Esimerkiksi tutkituissa virtavesissä yleisinä esiintyvät maksasammalet elävät
ainoastaan kirkkaassa vedessä (Koponen ym. 1995).
Vesikasvillisuuden kannalta herkimpiä kohtia ovat vilkkaimmin virtaavat koski- ja
nivajaksot sekä heti niiden alapuolella sijaitsevat puro-osuudet. Juuri näissä
nopeimmin virtaavissa purojaksoissa vallitsee monipuolisin kasvilajisto, lähinnä
kivipintojen sammalisto. Vedenoton aiheuttama purouoman ajoittainen kuivuminen
aiheuttaisi todennäköisesti kasvillisuudessa lajiston rakenteen muutoksia. Virtaavan
veden kasvillisuus on kuitenkin sopeutunut vaihteleviin olosuhteisiin.
Hankealueen pienvesien vesikasvillisuus on pääosin yksipuolista, eikä esim. uhanalaisia
lajeja havaittu maastokäynneillä. Monipuolisin lajisto esiintyy lähdepuroissa, kuten
Hämyoja ja Heteoja, pienellä matkalla heti lähteen alapuolella.
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia Nuorittajoen ja Kiiminkijoen
vesikasvillisuuteen, koska hankkeen vaikutus näiden jokien virtaamiin on vähäinen.
Alivirtaamakauden muutoksilla voi olla heikentävä vaikutus Hämyojan ja Heteojan
vesikasvillisuuteen pienellä matkalla lähteen alapuolella.
Vedenotolla on vähäinen vaikutus Iso-Olvasjärven veden laatuun. Vesikasvillisuuden
kannalta muutos on luonteeltaan sellainen, että se ilmenee kasvillisuudessa tai
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kasvistossa vähäisesti tai ei ollenkaan. Kivijoen valuma-alueen järvien ja lampien
kasvillisuuteen hanke ei ole juuri vaikuta, koska alueen vesistöt ovat nyt reheviä. Hanke
ei lisää kuormitusta niin merkittävästi, että sillä olisi vaikutusta vesikasvillisuuteen.
Kokonaisuutena vaikutukset vesikasvillisuuteen kohdistuvat vain pieneen osaan
Natura-alueen pienvesistä ja niissäkin vaikutukset ovat paikallisia.

8 HANKKEEN VAIKUTUKSET KIIMINKIJOEN NATURA-ALUEEN SUOJELUPERUSTEISIIN
8.1
8.1.1

Vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
Kiiminkijoen pääuoma sekä Nuorittajoki kuuluvat Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit -luontotyyppiin. Hankealueelta on noin 8 km:n etäisyys Nuorittajokeen, ja 14
km:n etäisyys Kiiminkijokeen.
Luontotyypille kohdistuvan vaikutusten arvioinnissa on huomioitu vedenottohankkeen
aiheuttamat mahdolliset virtaamamuutokset Kiiminkijoessa ja Nuorittajoessa.
Vesistövaikutusarvioinnin (kappale 7) mukaan vedenottohankkeen aiheuttamat
virtaamamuutokset Kiiminkijoessa ja Nuorittajoessa ovat hyvin vähäisiä.
Vedenottohanke ei lisää kuormitusta Kiiminki- tai Nuorittajoessa vaan pitoisuustasot
muuttuvat pohjavedenoton seurauksena. Pitoisuustasojen muutokset ovat vähäisiä
Kiiminkijoessa ja Nuorittajoessa. Vähäisen virtaamamuutoksen ja vedenlaadun
muutoksen myötä vesistövaikutukset Kiiminkijokeen ja Nuorittajokeen arvioidaan
kokonaisuutena vähäisiksi.
Hankkeen vesistövaikutukset jäävät koko Natura-alueen mittakaavassa niin vähäisiksi,
ettei niillä ole käytännön vaikutuksia luontotyyppiin, eikä hanke uhkaa luontotyypin
säilymistä alueella. Näin ollen hankkeella on vähäinen tai merkityksetön vaikutus
luontotyyppiin.

8.1.2

Pikkujoet ja purot
Hankkeen läheisyydessä pikkujoet ja purot - luontotyyppiin luettavat vesistöt on
esitetty taulukossa (Taulukko 8-1). Hankkeen suurimmat vaikutukset sijoittuvat
Sorsuanojan valuma-alueella oleviin lähdepuroihin.
Viinivaaran suunniteltu pohjavedenotto vaikuttaa joidenkin pikkujokien ja purojen
virtaamiin. Yleensä pohjaveden määrä vaikuttaa purojen eliöstön monimuotoisuuteen.
Lähteistä alkunsa saavat purot ja pikkujoet ovat lajistoltaan yleensä erityisen edustavia.
Vähäjärvisessä pienvesistössä purkautuvan pohjaveden määrä määrittää
alivirtaamakausien vesitilanteen. Kuivan jakson alussa pohjaveden osuus lisääntyy ja
kompensoi vähentyneen pintavesivalunnan vaikutuksia.
Maa- ja metsätalouteen liittyvä ojitustoiminta on Kiiminkijoen alueella ollut yleensä
erittäin laajaa. Moni hankealueen lähdevaikutteisista puroista on menettänyt
luonnontilansa. Vedenottohankkeella on suurimmat vaikutukset Sorsuanojaan ja siihen
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laskeviin lähdepuroihin. Sorsuanoja sekä siihen laskevat Heteoja ja Hanganoja ovat
menettäneet luonnontilaisuutensa valuma-alueella tapahtuneiden metsäojitusten
seurauksena. Sorsuanojan alaosan valuma-alueen ojitusprosentti on noin 62 % (Kuva
8-1). Ojituksien myötä Sorsuanojassa virtaamavaihtelut ovat luontaista suuremmat.
Taulukko 8-1. Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuvien pikkujoet ja purot luontotyyppiin
kuuluvat pienvedet ja niiden nykytila.

Pikkujoet ja purot

Luontotyypin luonnontila ja edustavuus
ympäröivät ojitukset heikentäneet luonnontilaa,
Olvasoja 60.066
morfologialtaan luonnontilainen
luonnontilaisella alkuosalla lähdevaikutus, edustava,
Viinilän lähdepuro
loppuosaltaan muuttunut
Kiiskioja
luonnontilainen, edustava
Leppioja 60.067
muuttunut perkausten vuoksi
alkuosaltaan luonnontilainen ja edustava,
Sarvioja 60.062 (Sorsuanperä)
loppuosaltaan muuttunut
Mesioja
hyvin luonnontilainen, monimuotoinen ja edustava
Sorsuanoja 60.068
ympäröivat ojitukset heikentäneet luonnontilaa
lähes luonnontilainen, lajisto runsasta alkuosassa,
Hämyoja
yksipuolistuu loppuosaa kohti
muuttunut, alkuosaltaan (n.100m) luonnontilainen ja
Heteoja (Viinivaara)
lajistoltaan monipuolisempi kuin loppuosa
muuttunut, alkuosaltaan (n.100m) luonnontilainen ja
Hanganoja
lajistoltaan monipuolisempi kuin loppuosa
vesistö ja rannat moninpaikoin luonnontilaiset,
Piltuanjoki 60.075
erittäin edustava
Heteoja (Kälväsvaara)
alkuosaltaan luonnontilainen, edustava
Leväoja 60.043 (Kivijoki)
luonnontilainen, edustava
ympäröivät ojitukset muuttaneet luonnontilaa,
Timo-oja
lajistoltaan niukka
vesistö ja rannat suhteellisen luonnontilaiset,
Marttisjoki
suhteellisen edustava
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Kuva 8-1. Sorsuanjoen valuma-alueen metsäojitus.

Hanganoja ja Heteoja eivät virtaa enää alkuperäisessä uomassa vaan vesi virtaa
kaivetussa uomassa, eivätkä uomat ole enää morfologisesti luonnontilaisia (Kuva 8-2,
Kuva 8-3). Lisäksi uomiin laskee useita metsäojia, jotka ovat heikentäneet purojen
luonnontilaa. Luonnontilan heikkeneminen ilmenee mm. siinä että uomissa kasvaa
niukasti vesisammalia.
Sorsuanojaan laskeva Hämyoja virtaa sen sijaan alkuperäisessä uomassa ja on
morfologisesti lähes luonnontilainen (Kuva 8-4). Myös Hämyojaan laskee vanhoja
metsäojia, jotka ovat kuljettaneet Hämyojaan hienoa ainesta. Nykyisin Hämyojaan
laskevat metsäojat ovat lähes umpeenkasvaneita. Hämyojan alkuosalla on
lähdevaikutuksenalaista kasvillisuutta. Alajuoksulle päin lähdevaikutus vähenee ja
kasvillisuus karuuntuu.
Vedenottohankkeella on vaikutuksia myös Viinilän lähdepuroon. Alkuosaltaan puro on
lyhyen matkaa luonnontilainen, jonka jälkeen siihen laskee metsäojia. Tämän jälkeen
uoma kulkee ojitusten keskellä. Viinilän puron alkuosalla on lähdevaikutuksenalaista
kasvillisuutta. Alajuoksulle päin lähdevaikutus vähenee ja kasvillisuus karuuntuu.
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Kuva 8-2. Hanganojan kaivettua uomaa.

Kuva 8-3. Heteojan kaivettua uomaa.
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Kuva 8-4. Hämyojan uoma.

Pikkujoet ja purot –luontotyypin levinneisyydestä Kiiminkijoen Natura-alueella
kokonaisuutena on laadittu selvitys, joka on tämän raportin liitteenä 7. Selvitystyö
perustuu kartta- ja ilmakuvatarkasteluun. Selvityksen perusteella voidaan arvioida
luotettavasti pohjavedenottohankkeen vaikutusten merkittävyyttä koko pikkujoet ja
purot -luontotyypin kannalta.
Pikkujokien ja purojen alueelle ei kohdistu rakentamista. Hanke ei myös heikennä
luontotyypin levinneisyyttä. Hankkeella on kohtalainen tai voimakas vaikutus Heteojan
ja Hanganojan lähdepurojen virtaamiin sekä kohtalainen kielteinen vaikutus Hämyojan
ja Viinilän lähes luonnontilaisiin puroihin. Pohjaveden otto heikentää selvästi
Hämyojan ja Viinilän purojen luonnontilaisen osan edustavuutta ja muuttaa niiltä osin
niiden omaispiirteitä. Haitallinen vaikutus kohdistuu varsin pieneen osaan
luontotyyppiä, koska hankkeen vaikutusalueella on useita edustavia lähdepuroja, joihin
hankkeella ei ole olennaista vaikutusta. Näitä ovat mm. Mesioja ja Kälväsvaaran
Heteoja. Edellä mainitut purot sijoittuvat etupäässä avosoille.
Merkittävä osa koko Kiiminkijoen Natura-alueen puroista on luonnontilaisia tai
luonnontilan kaltaisia puroja, mutta huomattava osa on menettänyt luonnontilansa.
Täysin luonnontilaisia puroja on noin 135 km ja luonnontilan kaltaisia puroja on 102
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km. Muuttuneita puroja on noin 117 km. Luonnontilaiset purot sijoittuvat
suojelualueille ja Puolangan latvavesille hankkeen vaikutusalueen ulkopuolelle (liite 7).
Natura-alueen länsi- ja keskiosalla purot ovat pääosin turvemaiden latvapuroja ja
itäosalla kangasmaiden latvapuroja. Pikkujoet ja purot –luontotyypin määritelmässä ei
ole eritelty vesimuodostumia niiden ominaispiirteiden mukaan, vaan Naturaarvioinnissa tarkastellaan luontotyyppiä kokonaisuutena.
Hankkeen vaikutukset luontotyyppiin kuuluviin pienvesiin hankealueella ja sen
läheisyydessä on esitetty taulukossa (Taulukko 8-2). Pohjaveden oton myötä
luontotyypin suojelutaso Kiiminkijoen Natura-alueella ei olennaisesti heikenny.
Kokonaisvaikutus luontotyyppiin on lievä tai korkeintaan kohtalainen, kun
huomioidaan, että hankkeen takia luontotyypin levinneisyys sekä edustavuusluokka
eivät muutu ja heikentävä vaikutus kohdistuu varsin pieneen osaan luontotyyppiä.
Lisäksi kokonaisarvoon vaikuttaa se, että Heteojan ja Hanganojan purot eivät ole
edustavia puroja ja niiden ekosysteemin häiriintymisellä vähäinen merkittävyys
pikkujoet ja purot -luontotyypin nykytilaan. Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia on
mahdollista myös lieventää.
Taulukko 8-2. Hankealueen pikkujoet ja purot luontotyyppiin kuuluviin pienvesiin
kohdistuvat vaikutukset ja vaikutusten suuruus. Kalaston osalta vaikutuksia on arvioitu
veden virtaaman muutoksiin peilaten niiltä osin, joissa kalastoa ei ole maastotöin
selvitetty.
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8.1.3

Humuspitoiset lammet ja järvet
Hankealueen lähimmät luontotyyppiin kuuluvat vesistöt ovat: Iso-Olvasjärvi, IsoTimonen, Pikku-Timonen, Marttisjärvi, Iso-Ruohonen, Vähä-Ruohonen, Kivijärvi,
Kärkkäänjärvi, Saari-Sorsua, Särkilampi, Iso-Leppilampi ja Pikku-Leppilampi.
Hankkeen johdosta humuspitoisten järvien ja lampien alueelle ei kohdistu
rakentamista. Vedenotolla on vähäinen vaikutus Iso-Olvasjärven veden laatuun.
Pohjavesipintojen lasku ulottuu Iso-Olvasjärven lähialueelle asti. Vaikutus näkyy
pohjavesivaluntojen pienentyessä ainepitoisuuksien muutamien prosenttien kasvuna
sekä lievänä pinnan alenemana ja viipymän pitenemisenä. Järvialtaan tasaava vaikutus
pienentää alivalumien hetkellistä merkitystä. Iso-Olvasjärven ekologinen tila on
välttävä, eikä se näin ollen ole edustava kyseiselle luontotyypille. Vedenottohanke ei
heikennä järven ekologista tilaa.
Pohjavesipinnan laskennallinen alenema ei ulotu Iso- ja Pikku-Leppilampien alueelle,
joten veden pinnan korkeusmuutosten arvioidaan jäävän vähäisiksi näissä lammissa,
eikä vedenotto muuta näiden lampien ekologista tilaa.
Pohjavedenotolla ei arvioida olevan vaikutuksia Iso-Timosen, Pikku-Timosen,
Marttisjärven, Iso-Ruohosen, Vähä-Ruohosen, Kivijärven, Kärkkäänjärven tai SaariSorsuan veden pinnan korkeuksiin tai järvien sekä lampien ekologiseen tilaan.
Hankkeen vesistövaikutukset luontotyyppiin ovat vähäisiä, sillä vaikutus kohdistuu
luontotyypin säilymisen ja edustavuuden kannalta vähäiseen osaan Natura-alueella
sijaitsevasta luontotyypistä. Hanke ei uhkaa luontotyypin säilymistä alueella.
Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan luontotyyppiin ja vaikutuksen
merkittävyys on vähäinen.

8.1.4

Karut kirkasvetiset järvet
Tähän luontotyyppiin kuuluvia vesistöjä ei sijoitu hankkeen vaikutusalueella
Kiiminkijoen Natura-alueelle. Hankkeella ei ole vaikutuksia karut kirkasvetiset järvet
luontotyypin tilaan ja vaikutuksen merkittävyys on merkityksetön.

8.2

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajiin
Hankkeen vaikutusalueella ei ole lietetatarelle soveltuvia kasvupaikkoja, eikä lajista ole
hankkeen läheisyydessä tiedossa olevia kasvupaikkoja. Lajin laajimmat tiedossa olevat
esiintymät ovat mm. Kiiminkijoen suistoalueella. Lajia ei myöskään havaittu alueella
tehtyjen maastotöiden yhteydessä.
Hankkeen vesistövaikutukset jäävät koko Natura-alueen mittakaavassa niin vähäisiksi,
ettei niillä ole vaikutuksia lajin nykyisiin elinympäristöihin. Tästä johtuen hankkeella ei
ole vaikutuksia luontodirektiivin liitteen II lajiin.
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8.3
8.3.1

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaankuntakaava
Kiiminkijoen vesistöalueella on Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaankuntakaavaan
osoitettu turvetuotantoon soveltuvia suoalueita ja alueella tulee olemaan
todennäköisesti
uusia
kunnostusojituksia.
Maakuntakaavaan
osoitettujen
turvetuotantoalueiden hankkeiden toteutumisesta ei ole varmuutta, joten
kuormitusvaikutukset ovat laskennallisia arvioita. Maakuntakaavataso on
yleispiirteinen vaikutusten arvioinnin kannalta. Yhteisvaikutukset tullaan arvioimaan
tarkemmin turvetuotannon lupaprosessien yhteydessä.
Mahdollisien uusien turvetuotantoalueiden ja kunnostusojitusten yhteenlaskettu
teoreettinen kokonaisfosforin pitoisuuslisäys on 0,73 µg/l Nuorittajoen suulla ja 0,97
µg/l Kiiminkijoen suulla (WSP 2013). Vedenottohankkeen laskennalliset muutokset
kokonaisfosforin pitoisuuteen keskivirtaamatilanteessa ovat 0,23 µg/l Nuorittajoen
suulla ja 0,05 µg/l Kiiminkijoen suulla. Laskennallisen tarkastelun perusteella
pohjavedenoton vaikutukset ovat pienempiä kuin suunnitteilla olevan uuden
turvetuotannon ja kunnostusojitusten vaikutukset. Vaikutukset fosforipitoisuuksiin
ovat niin pieniä, ettei niitä voida käytännössä havaita Nuorittajoen ja Kiiminkijoen
suulla.

8.3.2

Kiiminkijoen ja Nuorittajoen valuma-alueiden kunnostusojitushanke
Kiiminkijoen ja Nuorittajoen valuma-alueille suunniteltujen kunnostusojitushankkeiden
tarkennetussa vesiensuojelusuunnitelma raportissa (Tapio Oy, 2016) on tarkasteltu
kunnostusojitusten vaikutuksia Kiiminkijoen ja Nuorittajoen vesistöalueen kiintoaineen
määrään. Suunnitelmassa on mukana myös Timosen yhteismetsän kunnostusojitus.
Raportin mukaan kunnostusojitukset lisäävät kiintoaineen määrää Kiiminkijoessa 0,012
mg/l (0,14 %), Nuorittajoessa 0,067 mg/l (0,8 %) ja Sorsuanojassa 0,4-0,8 mg/l (2,3 % 15 %). Viinivaaran vedenottohanke ei lisää kiintoaineen kuormitusta vesistössä, mutta
pohjaveden purkauman vähenemisen seurauksena kiintoaineen pitoisuustaso nousee
laskennallisesti keskivirtaamatilanteessa Kiiminkijoessa 0,02 mg/l (0,2 %),
Nuorittajoessa 0,05 mg/l (0,6 %) ja Sorsuanojassa 0,2 mg/l (5,6 %). Kunnostusojitusten
kiintoainekuormitus on suurimmillaan muutaman ensimmäisen vuoden ajan
kunnostusojituksesta. Kunnostusojitusten yhteisvaikutus vedenottohankkeen kanssa ei
ole merkittävä.

8.3.3

Tuulivoimahankkeet
Hankealueelta 10–30 km etäisyydelle on suunnitteilla kolme Tornator Oyj:n
käynnistämää tuulipuistohanketta. Kahden hankkeen eteneminen on epävarma
Puolustusvoimien lausunnon takia. Tuulivoimahankkeen vaikutukset Kiiminkijoen
Natura-alueelle johtuvat lähinnä rakentamisaikana valunnan lisääntymisestä, jota voi
verrata metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamaan ravinnekuormitukseen. Veden
laatuun kohdistuvat vaikutukset ovat paikallisia ja lyhytkestoisia rajoittuen
rakentamisaikaan. Tuulipuistohankkeista mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset ovat
erittäin vähäisiä Kiiminkijoen Natura-alueelle (Ramboll 2016).
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8.3.4

Ruduksen maa-ainestenotto
Viinivaaran alueella olevasta Rudus Oy:n maa-ainestenotosta ei aiheudu sellaisia
vaikutuksia, jotka kohdistuisivat Kiiminkijoen Natura-alueen suojeluperusteisiin.

8.3.5

Yhteisvaikutus
Viinivaaran vedenottohankkeella ei arvioida olevan sellaisia yhteisvaikutuksia muiden
hankkeiden kanssa, jotka heikentäisivät Kiiminkijoen Natura-alueen suojeluperusteita.

8.4

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen
Hankkeen johdosta ei muodostu merkittäviä haittoja alueen suojeluperusteena oleville
luontotyypille tai luontodirektiivin liitteen II lajille. Vedenotosta johtuvat keskeiset
virtaamamuutoksen muutamissa puroissa eivät muuta Natura-alueen ekosysteemien
rakennetta tai toimintaa tavalla, joka vahingoittaisi alueen eheyttä. Suojelun kohteena
olevien luontotyyppien levinneisyys ei supistu ja suojeltavan lietetatarin populaatio
pystyy kehittymään suotuisasti. Alueen eheyteen hankkeella on vähäinen kielteinen
vaikutus. Kuvassa (Kuva 8-5) on esitetty vaikutuksien suuruus ja merkittävyys Naturaalueen luontoarvoihin ja merkittävyys eheyden kannalta. Lisäksi pohjavedenotosta
johtuvia haittoja suojeluperusteena oleville luontotyypeille voidaan lieventää.

Kuva 8-5. Vaikutuksien suuruus ja merkittävyys Natura-alueen luontoarvoihin ja
merkittävyys eheyden kannalta.
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9 LIEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET
Vedenotosta Hämyojaan ja Hanganojaan kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää
johtamalla pohjavettä alivirtaamakautena heinäkuun alun ja elokuun lopun välisenä
aikana em. ojien lähivaluma-alueille. Johdettava vesi pumpataan vedenottamoilta.
Hämyojan alkuosan vesi on valtaosin peräisin Hanganvaaran lähteestä. Hanganvaaran
lähteen pienimmät havaitut virtaamat ovat olleet luokkaa 900-1 300 m 3/d. Pienimmät
virtaamahavainnot
ajoittuvat
kesäaikaan.
Em.
perusteella
Hämyojassa
3
alivirtaamatilanteessa virtaavan pohjaveden määrä on luokkaa 1 100 m /d eli 0,013
m3/s. Pohjavesimallinnuksen perusteella vedenoton seurauksena Hanganvaaran
lähteessä tapahtuva purkautuman muutos on keskimääräisessä tilanteessa 30 %.
Mikäli purkauman muutoksen alivirtaamakaudella oletettaisiin olevan luokkaa 50 %,
vedenottotilanteessa Hämyojaan purkautuvan pohjaveden määrä olisi tällöin 0,0064
m3/s. Alivirtaamakautena ojaan johdetaan pumpattua pohjavettä n. puolet vedenoton
aiheuttamasta virtaaman muutoksesta eli 280 m 3/d (0,0032 m3/s). Tällöin Hämyojan
alkuosan virtaama alivirtaamatilanteessa on n. 830 m3/d (0,0096 m3/s).
Hanganojan alkuosaan purkautuva pohjavesi on valtaosin peräisin Hanganvaara N
lähteestä. Hanganvaara N lähteen pienimmät havaitut virtaamat ovat olleet luokkaa
500-630 m3/d. Hanganojan alkuosalla virtaama on näin ollen alivirtaamatilanteessa
tasolla 570 m3/d (0,0066 m3/s). Pohjavesimallinnuksen perusteella vedenoton
seurauksena Hanganvaara N lähteessä tapahtuva purkauman muutos on 47 %. Mikäli
Hanganojaan alivirtaamatilanteessa purkautuvan pohjaveden suhteellisen osuuden
oletettaisiin pysyvän samana kuin keskimääräisessä tilanteessa vedenoton
käynnistyttyä, ojan alkuosan virtaama olisi 300 m3/d (0,0035 m3/s). Hanganojaan
esitetään johdettavan alivirtaamakautena pumpattua pohjavettä laskennallisen
virtaaman muutoksen mukainen vesimäärä eli 270 m 3/d (0,0031 m3/s). Hanganvaara N
lähteestä vedenottotilanteessa alivirtaamakautena Hanganojaan purkautuva
pohjaveden määrä lienee luokkaa 200–250 m3/d. Alivirtaamakautena tapahtuvalla
pohjaveden johtamisella Hanganojan alkuosan virtaama saadaan tasolle 500 m 3/d
(0,0058 m3/s).
Sorsuanojan virtaama tyypillisessä alivirtaamakauden tilanteessa on jokisuussa 130 l/s.
Ottotilanteessa virtaama on alivirtaamakaudella ilman lieventämistoimia 82 l/s
(muutos 36,9 %). Alivirtaamakaudella Hämyojaan (3,2 l/s) ja Hanganojaan (3,1 l/s)
tapahtuvalla pohjaveden johtamisella lievennetään myös vedenotosta Sorsuanojaan
kohdistuvia vaikutuksia. Sorsuanojan tyypillisen alivirtaamakauden virtaama olisi
tällöin 88,3 l/s, jolloin virtaaman muutos vedenottoa edeltävään tilanteeseen olisi 32,1
%. Pohjaveden johtamisella olisi vastaavan suuruinen muutos myös Sorsuanojan
alivirtaamakauden veden laatuun.
Vedenottamosta otetun pohjaveden ohjaaminen suoraan pintavesistöön on
yksinkertaisin ja varmin vedenoton vaikutuksien lieventämiskeino. Käytännössä tämä
toteutettaisiin esim. siten, että vedenottamoalueen vesijohtoon tehdään liitos, jonka
kautta osa vedestä johdetaan erillisessä putkessa Hämyojan ja Hanganojan alkuosaan.
Tällä tavoin voitaisiin alivirtaamakautena ylläpitää pintavesistöihin purkautuvan
pohjaveden virtaamia ilman epävarmoja ja monimutkaisia vedenoton vähentämis- tai
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keskeytysjärjestelyitä. Pintavesistöihin johdettava vesi olisi tällöin alueen luontaista
pohjavettä, eli samaa vettä jota pintavesistöihin muutenkin purkautuu.
Veden johtaminen tapahtuisi maahan asennettavan putken avulla. Putkea ei vietäisi
suoraan vesistöön, vaan rantaan lähelle uomaa. Putken päähän sijoitettavasta kaivosta
vesi virtaisi lyhyen pintavalunnan kautta vesistöön.
Taulukossa 9-1. on esitetty vaikutuksien suuruus Hanganojaan, Hämyojaan sekä
Sorsuanojaan, kun niihin johdetaan pohjavettä alivirtaamakautena.

Taulukko 9-1. Vaikutuksien suuruus Hanganojaan, Hämyojaan sekä Sorsuanojaan, kun
niihin johdetaan pohjavettä alivirtaamakautena.
Pikkujoet ja purot

Virtaus

Veden laatu

Kalat

Pohjaeläimet

Kasvillisuus

Sorsuanoja 60.068

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Hämyoja

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Hanganoja

Kohtalainen

Erittäin
vähäinen
Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vedenoton vaikutuksia lievennetään myös pienentämällä vedenottamon Hanganvaara
Por49 pumppausta alivirtaamakaudella. Toukokuun alun ja elokuun lopun välisenä
aikana Hanganvaara Por49 ottamosta pumpataan vettä 500 m3/d normaalin 900 m3/d
sijaan. Vedenoton pienentämisen vaikutukset näkyvät pohjavesialueelta ympäristöön
purkautuvissa vesimäärissä viiveellä. Tästä syystä vedenoton pienentäminen on
esitetty aloitettavan noin 2 kuukautta ennen alivirtaamakautta. Pohjavesimallinnuksen
perusteella tilanteessa, jossa vedenottoa pienennetään, purkauman muutos
Hanganvaara N lähteessä on 20 % (ottomäärällä 900 m 3/d 47 %) ja Hanganvaaran
lähteessä 14 % (ottomäärällä 900 m 3/d 30 %) verrattuna ennen vedenottoa
vallinneeseen keskimääräiseen tilanteeseen.
Hanganvaara Por49 vedenottamon pumppauksen jaksottamisella saadaan vähennettyä
Hanganvaaran ja Hanganvaara N lähteisiin kohdistuvia vaikutuksia noin puoleen
verrattuna keskimääräiseen vedenottotilanteeseen. Em. lähteiden purkauman
muutoksen vähenemisellä on suora vaikutus lähteiden alapuolisten purojen Hämyojan
ja Hanganojan alivirtaamakauden virtaamiin. Vedenoton pienentäminen heijastuu
suoraan myös Sorsuanojan alivirtaamakauden virtaamiin. Vedenoton pienentäminen
400 m3:illa vuorokaudessa lisää Sorsuanojan alivirtaamakauden virtaamaa noin 4,6 l/s.
Edellä esitettyjen lieventämistoimien seurauksena Sorsuanojan tyypillinen
alivirtaamakauden virtaama olisi 92,9 l/s, jolloin muutos vedenottoa edeltäneeseen
tilanteeseen olisi 28,5 %.
Kun huomioidaan lieventämistoimet, Viinilän lähdepuroon, Hanganojaan, Heteojaan,
Hämyojaan sekä Sorsuanojaan kohdistuvat vaikutukset ovat merkitykseltään vähäisiä
tai kohtalaisia. Kokonaisuudessaan pikkujoet ja purot -luontotyyppiin vaikutukset
jäävät lieviksi ja vaikutusten merkittävyys on vähäinen.
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10 MUUT MAHDOLLISET TOIMENPITEET VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISEKSI
Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia on lisäksi mahdollista vähentää ennallistamalla
Hanganojan, Heteojan, Hämyojan sekä Viinilän lähdepurojen valuma-aluetta ja purouomia.
11 VAIKUTUSTEN SEURANTA
Vedenotosta aiheutuvia vaikutuksia Kiiminkijoen Natura-alueen luontotyyppeihin
esitetään seurattavan pikkujoet ja purot luontotyyppiin niillä pienvesillä, joihin
vaikutukset arvioidaan kohdistuvan. Näitä ovat Sorsuanoja, Hämyoja, Heteojan alkuosa
ja Hanganojan alkuosa. Lisäksi seurantaan olisi syytä ottaa mukaan myös pienvesi,
johon vaikutuksia ei arvioida kohdistuvan.
Seurantaa esitetään suoritettavan vedenlaadun
vesikasvilinjoilla, pohjaeläinnäyttein ja koekalastuksin.

osalta,

virtaamamittauksilla,

Vesikasvillisuutta seurataan puroissa ja joissa SYKE:n ohjeistuksen mukaisesti
kartoittamalla vesikasvillisuus 100 metrin pituiselta jokijaksolta sekä sammallajisto
jakson sisälle sijoitettavilta näytealoilta. Jokijakso tutkitaan jakamalla se viiteen 20
metriä pitkään osa-alueeseen, joilta kultakin arvioidaan vesikasvillisuuden
(putkilokasvit ja näkinpartaiset levät) yleisyys ja peittävyys lajeittain
prosenttiasteikolla. Sorsuanojalle tehdään kaksi seurattavaa jokijaksoa, ensimmäinen
Hämyojan laskukohdan ja toinen Heteojan laskukohdan jälkeen. Hämyojalla, Hetojan ja
Hanganojan alkuosilla seurantaa tehdään yhdeltä jokijaksolta / pienvesi. Seuranta
tehdään ensimmäisen kerran vedenottoa edeltävänä vuonna. Seuraavan kerran
seuranta suoritetaan vedenoton aloittamisen jälkeisenä vuotena ja siitä eteenpäin
esim. kolmen vuoden välein.
Pohjaeläin- ja kalastoseuranta toteutetaan puroissa ja joissa alueellisen ELY-keskuksen
ohjeistuksen mukaisesti. Koekalastukset tehdään ennen toiminnan aloittamista ja sen
jälkeen kolmen vuoden välein Sorsuanojasta. Koealueelta kalastetaan
mahdollisuuksien mukaan noin 200 m 2:n kokoiset alat tai pienissä uomissa noin 40 m
matka standardia SFS-EN 14011 soveltaen. Koealojen sijainti määritellään GPSlaitteella. Koealat kalastetaan kahteen kertaan ja tuloksista lasketaan lajikohtainen
tiheys ja biomassa pinta-alaa kohden. Lohikalat mitataan yksilökohtaisesti, jotta niitä
voidaan tarkastella raportoinnissa eri pituusluokkina. Tulokset tallennetaan
koekalastusrekisteriin. Koekalastusten yhteydessä alalta tehdään myös kohdekuvaus
eli määritetään alan mitat, vesisyvyys, virtausolot, pohjan laatu, kasvillisuus
peittävyysarvioin sekä levä- ja lietekerrostumat. Lisäksi koealat valokuvataan.
Pohjaeläinnäytteet kerätään syys–lokakuussa ympäristöhallinnon nykyohjeistuksen
(Meissner ym. 2013, tai uudempi) mukaisesti. Sorsuanojasta pohjaeläinnäytteitä
otetaan Sorsuanojan alajuoksulta (Hämyojan, Heteojan ja Hanganojan alapuolelta) ja
keskivaiheilta sopivilta koskikohteilta. Hämyojalla, Hetojalla ja Hanganojan alkuosilla
seurantaa tehdään yhdeltä paikalta/ pienvesi. Alueilta, joilta ei ole saatavissa
aikaisempia pohjaeläinaineistoja, kerätään vertailupohjaeläinaineistot ennen
toiminnan aloittamista. Virtavesikohteiden ekologista tilaa arvioidaan ekologisessa tilaarvioinnissa käytettävillä kolmella eri pohjaeläinmittarilla (TT; tyyppiominaisten
taksonien esiintyminen, EPTh; tyyppiominaisten EPT-heimojen esiintyminen & PMA;
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prosenttinen mallinkaltaisuus) (ks. Aroviita ym. 2012). Kaikki pohjaeläintutkimuksen
havaintopaikka- ja näytteenottotiedot sekä määritystulokset tallennetaan
ympäristöhallinnon ylläpitämään Pohje-tietojärjestelmään. Pohjaeläinnäytteenoton
tuloksia verrataan paikkakohtaisesti aiempiin pohjaeläinnäytteenottojen tuloksiin.
Hankkeen tarkkailuohjelma määräytyy lupavaiheessa.
Taulukko 11-1. Yhteenveto ehdotetuista seurantatoimista.

Virtaama
Vesikasvillisuus
Pohjaeläimet
Kalasto

Sorsuanoja
1. vuosi ja 3.vuoden välein
1. vuosi ja 3.vuoden välein
3. vuoden välein
3. vuoden välein
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Hämyoja, Hanganojan ja
Heteojan alkuosat
1. vuosi ja 3.vuoden välein
1. vuosi ja 3.vuoden välein
3. vuoden välein

Vertailuvesistö
1. vuosi ja 5.vuoden välein
1. vuosi ja 5.vuoden välein
5. vuoden välein
5. vuoden välein
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12 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Kiiminkijoen Natura-alueen suojeluperusteena on Ympäristöministeriön (2016)
ehdotuksen mukaisessa päivitetyssä tietolomakkeessa mainittu neljä luontotyyppiä:
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, pikkujoet ja purot, humuspitoiset lammet ja
järvet sekä karut kirkasvetiset järvet. Lisäksi suojeluperusteena on lietetatar, joka on
mainittu luontodirektiivin liitteessä II. Natura-arviointi on laadittu näiden
suojeluperusteiden mukaisesti.
Arviointiin liittyvät epävarmuudet ovat sentyyppisiä, etteivät ne vaikuta hankkeen
merkittävien vaikutusten tunnistamiseen. Hankkeen vaikutusten tunnistamisen sijaan
epävarmuus liittyy vaikutusten arvottamiseen. Arvioinnissa epävarmuus on
kokonaisuutena sellaisella tasolla, että arviointia voidaan pitää luotettavana.
Varovaisuusperiaate ei tule tässä arvioinnissa sovellettavaksi.
Hankkeen vaikutukset Natura-alueeseen liittyvät veden määrällisiin muutoksiin.
Vaikutukset ilmenevät vesistössä lähinnä alivirtaamatilanteissa. Hankkeesta ei
muodostu suoria vaikutuksia. Pohjavedenotolla ei ole merkittäviä heikentäviä
vaikutuksia Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, humuspitoiset järvet ja lammet tai
karut kirkasvetiset järvet – luontotyypeille eikä myöskään suojeluperusteena olevalle
lietetatarelle. Keskeiset vaikutukset kohdistuvat pikkujoet ja purot – luontotyyppiin.
Kokonaisuudessaan vedenoton vaikutukset kohdistuvat pikkujoet ja purot luontotyypin säilymisen kannalta vähäiseen osaan Kiiminkijoen Natura-alueella
sijaitsevasta luontotyypistä. Hankkeen seurauksena luontotyypin suojelutaso ei
heikkene Natura-alueella, eikä edustavuusluokka alene. Hankealueella on useita
edustavia lähdepuroja, joihin hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta. Näitä ovat mm.
Mesioja ja Kälväsvaaran Heteoja.
Merkittävä osa koko Kiiminkijoen Natura-alueen puroista on luonnontilaisia tai
luonnontilan kaltaisia puroja. Puroista suuri määrä on kuitenkin menettänyt
luonnontilansa. Luonnontilaiset purot sijoittuvat suojelualueille ja Puolangan
latvavesille hankkeen vaikutusalueen ulkopuolelle.
Hankkeella on kohtalainen tai voimakas vaikutus Heteojan, Hanganojan, Hämyojan ja
Viinilän lähdepurojen virtaamiin. Heteojan ja Hanganojan purot ovat menettäneet
luonnontilaisuutensa, eivätkä purot ole edustavia. Heteojan ja Hanganojan
ekosysteemin häiriintymisellä on vähäinen merkittävyys pikkujoet ja purot
-luontotyypin tilaan. Sen sijaan vedenotolla on kohtalainen kielteinen vaikutus
Hämyojan ja Viinilän lähes luonnontilaisiin puroihin.
Näille pienvesille hankkeen aiheuttamia vaikutuksia lievennetään alivirtaamakaudella
vedenoton jaksottamisella sekä pohjaveden johtamisella Hämyojaan ja Hanganojaan.
Lieventämistoimien seurauksena vaikutukset Natura-alueen luontoarvoille jäävät
vähäiseksi. Pohjaveden otosta ei muodostu pikkujoet ja purot -luontotyypille
osittaistakaan merkittävää heikentämistä.
Lisäksi vaikutuksia voidaan mahdollisesti vähentää ennallistamalla purojen valumaaluetta sekä perattua uomaa ja näin parantaa luontotyypin edustavuutta. Näitä
ennallistamistoimia ei ole otettu arvioinnissa vaikutuksia vähentävänä tekijänä
huomioon, koska toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista ei ole varmuutta.
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Hankkeen myötä pikkujoet ja purot -luontotyypin levinneisyys ei pienene.
Pohjavedenoton vaikutukset kohdistuvat luontotyyppiin noin 16,8 km osalle.
Pohjavedenoton vaikutus virtavesissä lieventyy alajuoksua kohti pintavesivalunnan
lisääntyessä. Vaikutuksen voimakkuus ei ole samansuuruinen koko vaikutusalueella.
Vedenoton vaikutus on havaittavissa eliöstössä erityisesti purouomien alkupäässä
kokonaisuudessaan vain muutaman sadan metrin matkalla. Vaikutus ei kohdistu
luontotyypin arvokkaimpiin puroihin eli luonnontilaisiin puroihin ja erityisesti
luonnontilaisiin lähdepuroihin. Luonnontilankaltaisiin puroihin vaikutus jää vähäiseksi.
Hanke ei muuta Natura-alueen ekosysteemien rakennetta tai toimintaa tavalla, joka
vahingoittaisi alueen eheyttä. Alueen eheyteen hankkeella on vähäinen kielteinen
vaikutus. Kokonaisvaikutus pikkujoet ja purot –luontotyyppiin on vähäinen. Hankkeen
takia muutosta ei tapahdu luontotyypin levinneisyydessä eikä edustavuusluokassa.
Heikentävä vaikutus kohdistuu varsin pieneen osaan luontotyyppiä. Vaikutus ei
kohdistu luontotyypin luonnontilaltaan edustavimpaan tai arvokkaimpaan osaan.
Pohjavedenotto ei aiheuta merkittävää heikennystä Kiiminkijoen Natura 2000 verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille, lajille tai sen
elinympäristölle.
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