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I  luokittelu  2008  (2000-2007)
II  luokittelu  2013  (2006-2012)
III  luokittelu  2020  (2013- 2017)

- rannikkovedet  ja  avomeri  2017



Pintavesien  ekologinen  tila  arvioidaan  kuuden  vuoden  
välein  
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Luontaisilta  ominaisuuksiltaan  (esim.  valuma-alueen  koko,  veden  väri)  
erilaisia  vesille  on  omat  luokitteluasteikkonsa

Vesien  tilaa  seurataan  vuosittain,  tietoa  kerätään  mm.
§ kalastosta,  pohjaeläimistä,  vesikasveista,  päällyslevistä  ja  
kasviplanktonista

§ veden  laadusta,  jota  kuvaa  esim.  ravinnepitoisuudet  ja  happamuus  
§ vesien  muuttuneisuudesta,  jota  aiheuttavat  mm.  perkaukset,  padot  ja  
säännöstely



Iijoen  vesistöalueella  tarkastellut  järvet
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§ 226  järveä
§ yleisin  järvityyppi  matalat  humusjärvet  (83  kpl),  matalat  
runsashumuksiset  järvet  (39  kpl)  ja  lyhytviipymäiset  järvet  (38  kpl)

§ isoimmat  Kostonjärvi (Sh,  4351  ha),  Livojärvi (Vh,  3287  ha),  
Irnijärvi - Ala-Irni (Kh,  3264  ha),  Jongunjärvi (Mh,  2492  ha),  
Tyräjärvi (Kh,  2380  ha),  Puhosjärvi (Mh,  2371  ha)

§ 87  %  järvipinta-alasta  on  hyvässä  tai  erinomaisessa  tilassa,  
Oulujoen-Iijoen  vha-alueella  90  %  ja  koko  Suomessa  85  %

§ 23  järvelle  tarvitaan  toimenpiteitä  hyvän  tilan  saavuttamiseksi,  
lisäksi  toimenpiteitä  kolmelle  järvelle,  joiden  tila  on  riskissä  
heiketä



Toimenpiteet  tyydyttävässä  tilassa  oleville  järville
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Tyydyttävässä   tilassa  
olevat  järvet  

Hajakuormituksen                            hallinta Happa-muuden
hallinta

KRS Pistekuormituksen  hallinta Järveen  kohdistettavat  toimenpiteet

Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus Yhdys-kunnat Muu  toiminta

Aittojärvi - xx xx - - - -

Haukijärvi x x x - - - -

Iso  Viitajärvi - xx xx - xx - - Kunnostus  

Kauhamo - - - - - - xx

Kivarinjärvi xx xx x - - - x

Korpuajärvi x/- - x - - - -

Kortejärvi x xx x - - - -

Koutuanjärvi - x - - - - xxx

Kovajärvi xx - x - - - xx

Koviojärvi xx xx x - - - -

Kuhajärvi   xx x x - x - - Kunnostus  

Luiminkajärvi   xx xx x - x - - Kunnostus  

Petäjäjärvi   xx xx x - x - - Kunnostus  

Pikku-Kero xx xx x - x - xx

Pintamojärvi xx x xx - xx - - Kunnostus,  säännös-telyn  kehittäminen

Poussunjärvi  - Rahkolampi - - x - - - xxx

Raakunjärvi x x - - - - xx

Ranuanjärvi   xx x xx - x - - Kunnostus  

Saunajärvi - xx x - xx - -

Soivionjärvi xx xx x - - - xxx

Takajärvi   xx x xx - x - - Kunnostus  

Tyräjärvi xx xx x - x - - Kunnostus  

Ypykkäjärvi xxx xx x - - - -

KRS  sisältää  vesistöjen  kunnostamisen  sekä  vesirakentamisesta  ja  säännöstelystä  aiheutuvien  haittojen  
vähentämisen,  Muu  toiminta  turvetuotantoa  ja  kalankasvatusta.



Iijoen  vesistöalueella  tarkastellut  joet
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§ Jokivesimuodostumia  63  kpl
§ Yleisimmät  jokityypit  ovat  keskikokoiset  (va 100  – 1000  km2)    
kangasmaiden  (18  Kk)  ja  turvemaiden  joet  (17  Kt).  

§ Iijoki  ja  Siuruanjoki on  jaettu  kahdeksi  vesimuodostumaksi
§ Pisimmät  Iijoen  keski- ja  yläosa  (St, 188  km)  ja  Livojoki (Sk,134  km)  
§ Pienimmät  Pudasjärven  Jukuanoja (Pt,  3,9  km),  Taivalkosken  Pirinoja  

(Pk, 3,3  km)  ja  Ranuan  Luiminkajärvenoja (Pt,  2,7  km).  
§ 14  joelle  tarvitaan  toimenpiteitä  hyvän  tilan  saavuttamiseksi,  lisäksi  
toimenpiteitä  kolmelle  joelle,  joiden  tila  on  riskissä  heiketä  

§ Iijoen  alaosan  tyydyttävässä  tilassa  koska  padot  estävät  vaelluskalojen  
kulun  joen  keski- ja  yläosalle

§ Jokipituudesta  68  %  hyvässä  tai  erinomaisessa  tilassa,  Oulujoen-Iijoen  
VHA-alueella  58  %  ja  koko  Suomessa  65  %



Toimenpiteet  tyydyttävässä  tai  välttävässä  tilassa  oleville  
jokivesimuodostumille
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Tyydyttävässä  tai  
välttävässä  tilassa  olevat  
joet  

Hajakuormituksen                            hallinta Happa-
muuden  
hallinta

KRS Pistekuormituksen  hallinta Jokeen  
kohdistettavat  
toimenpiteet

Maa-talous Metsä-
talous

Haja-
asutus

Yhdys-
kunnat Muu  toiminta

Aintionoja - xx - - x - -

Iijoen  alaosa x x x/xx - xxx - x Kalatiet,  toteutus

Kivarinjoki xx xx x - xx - xx Kunnostus  

Luiminkajoki   xx xx x - - - x

Mertajoki - xx - x x - xx Kunnostusselvitys

Nauruanoja x xxx - x x - - Kunnostusselvitys

Nuorunkajoki x xx x - - - -

Panumanoja x xx x - x - x Kunnostusselvitys

Ranuanjoki   x x xx - - x x

Siuruanjoen  ala- ja  
keskiosa xxx xx xx x - - xx

Siuruanjoen  yläosa   xx xxx x - - - x

Siuruanjoen  Korpijoki - xx x x - - xx

Säynäjäoja xx xx x x - - x

Vitmaoja - xx x - - - xxx

KRS  sisältää  vesistöjen  kunnostamisen  sekä  vesirakentamisesta  ja  säännöstelystä  aiheutuvien  haittojen  
vähentämisen,  Muu  toiminta  turvetuotantoa  ja  kalankasvatusta.



Iijoen  vesistöalueen  tilasta  tuottavat  tietoa  
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Lupavelvolliset  toiminnanharjoittajat  
§ Jätevedenpuhdistamot,  kalankasvatuslaitokset  sekä  turvetuotanto.  
ELY-keskus  seuraa  Iijoen  Raasakassa vedenlaatua  13  kertaa  vuodessa  tulva-
aikaan  painottuen.  Järvistä  tiheimmin  seurattuja  ovat  Pintamojärvi ja  Tyräjärvi.  Muut  
kohteet  vaihtelevat  vuosittain.
§ Tietoa  ELY-keskuksen  pintavesien  seurannasta  ja  seuranpaikat    

http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Pintavesien_tila/Pintavesien_tilan_seuranta/PohjoisPohjanmaan_ELYke
skus.  Samasta  löytyvät  uusimmat  joka  vuosi  valmistuvat  velvoitetarkkailuraportit.  

Tutkimuslaitokset  
§ Luonnonvarakeskus  vastaa  kalojen  seurannasta  ja  luokittelusta
§ SYKEn tutkimushankkeet  
Metsähallitus  
LISÄKSI  APUNA  KUORMITUSMALLIT  JA  KARTTATARKASTELUT  



Vaikuta  vesiin
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§ Lisää  tietoa  sekä  vesienhoitoalueen  suunnitelmat  löydät  
ympäristöhallinnon  verkkosivun  
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta.

Oulujoen-Iijoen  vesienhoitoalue
§ Hakusanalla  avointieto  (syke.fi/avointieto)

– Avoimet  ympäristötietojärjestelmät  (vedenlaatutulokset  Vesla,  
Vesimuodostumakohtaiset  tiedot)  

– Karttapalvelut (vesikartta  ym)


