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Höytiäinen

- Suuri vähähumuksinen järvi

- Pinta-ala 281 km2, lisäksi
Rauanlahti ja Syvälahti

-Valuma-alue 1460 km2

- Laskevat joet:
- Rauanjoki (224 km2)
- Kiskonjoki (256 km2)
- Kuhnustanjoki (54 km2)
- Tuopanjoki (101 km2)
- Venejoki (129 km2)
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Veden laatu
▪ Höytiäinen 1 syvänne (kok. syv. 50 m)

▪ Vedenlaatutuloksia vuodesta1965 

lähtien (182 havaintoa)

▪ Lisäksi näkösyvyyshavaintoja vuodesta 

1971 lähtien 

▪ Muita asemia:

– As. 2 (1970 → 19 havaintoa)

– 3 Kuussaari (1972 → 21 havaintoa)

– As. 4 (1970 → 25 havaintoa)

– 5 Ruvaslahti (1983 → 23 havaintoa)

– 6 Uittosalmi (1982 → 26 havaintoa)

– 16 Koirasaari (1977 → 31 hav.)

– 24 Syvälahti (1977 → 8 hav.)

– 32 Rauanlahti (1982 → 8 hav.)



Kemiallinen hapenkulutus



Alusveden happi ja kokonaisfosfori (P) 

sekä päällysveden (1 m) kokonaisfosfori
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Kasviplankton ja päällysveden 

kokonaisfosfori
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Vuosi 2018

▪ Kolmen vuoden rotaatio
▪ Vuonna 2018 Höytiäinen oli 

seurannassa:
▪ Vesinäytteitä 4 x 7 asemaa + 

Syvälahti, Rauanlahti, kanava
▪ Kasviplanktonnäytteitä: 4 

asemaa
▪ Pohjaeläinnäyteasemat:             

1 syvänne ja 3 ranta-asemaa
▪ Ranta-alueiden päällyslevät:      

3 asemaa
▪ Lisäksi näkösyvyysseuranta ja 

sinileväseuranta, paikalliset 
havaitsijat



Näkösyvyysseurannan vuosien 2015-2017 tuloksia



Uusia seurantamenetelmiä: 
satelliittien ylilennot

▪ Satelliittien ylilennot ajoittuvat klo   

12-14 Suomen kesäaikaa. 

▪ Yksi satelliitti havaitsee saman 

kohdan maan pinnalla  2-3 kertaa 10 

päivän toistojakson aikana riippuen 

kohdan sijainnista. 

▪ http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/

▪ Tuloksista johdetaan näkösyvyyttä, 

a-klorofylliä, sameutta ja 

humuksisuutta
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Viinijärvi-Höytiäinen, 
suunnittelualue

▪ asukkaat: 24 100 (v. 2015), 

asukastiheys 10 as. / km2)

▪ pinta-ala: 2499 km2, josta 

▪ vesistöjä: 19 %

▪ turvemaata: 21 % (turve-

maasta ojitettu 89 %)

▪ maatalousaluetta: 8 %

▪ rakennettua aluetta: 3 %
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Viinijärvi-Höytiäinen, ekologinen tila 2015

▪ 59 vesimuodostumaa, 34 järveä, 25 

jokea, ekologinen tila:

▪ Erinomainen 2 -- Hyvä 42

▪ Tyydyttävä 12 - Välttävä 3 - Huono 0

▪ Höytiäisen tila hyvä, perusteena mm. 

kasviplankton, pohjaeläimet, kalasto, 

veden laatu, rakenteellinen muuttu-

neisuus

▪ Myös kemiallinen tila hyvä, kala-Hg-

mittauksien mukaan       
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Vuoksen vesienhoitoalue 

(VHA1)

▪ Pohjois-Karjala on osa Vuoksen 
vesienhoitoaluetta
▪ Etelä-Savon ELY-keskus on 
yhteensovittava viranomainen
▪ Toimeenpanosta vastaavat 
ELY-keskukset toimialueillaan

Suomessa on muodostettu  7 
vesienhoitoaluetta, jotka poh-
jautuvat vesistöaluejakoon (Laki 
vesienhoidon järjestämisestä) 



Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma
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Vesienhoidon ajankohtaisia asioita

▪ Vesienhoitosuunnitelman valmistelu vuosille 2022-2021
aloitettu 

▪ Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja 
työohjelmasta 8.1. – 9.7.2018  

▪ Lausuntoja yhteensä 60 + 26 (mielipidettä, Webropol-
kysely) Vuoksen vesienhoitoalueelta
– Höytiäinen mainitaan palautteessa 

▪ Kauden 2016-2021 vesienhoitosuunnitelman toimeenpano 
käynnissä, siihen liittyen tehdään väliarviointi toimenpi-
teiden toteutumasta ja raportoidaan EU:lle 12/2018
– Yhdyskuntia, haja- ja loma-asutusta, turvetuotantoa, maa- ja 

metsätaloutta, kunnostuksia sekä pohjavesiä koskevat toimen-
piteet ja niiden edistyminen 
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Keskeiset kysymykset Vuoksen vesienhoitoalueella 
kaudella 2022-2027

▪ Vesienhoidon toimeenpanon tehostaminen

▪ Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan 
turvaaminen 

▪ Hajakuormituksen vähentäminen

▪ Pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen hallinta
– Yhdyskunnat ja teollisuus

– Turvetuotanto

– Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden vähentäminen

▪ Vesielinympäristöjen parantaminen ja vaelluskalakantojen 
vahvistaminen

▪ Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

▪ Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen



Vesienhoidon ajankohtaisia asioita → vesienhoito-
suunnitelman tarkistaminen vuosille 2022-2027  

▪ Pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden tarkistus
– Pohjavesialueiden luokittelun tarkistus (1-, 2-, E-luokka), jatkuu 2019 

mm. Kontiolahden pohjavesialueilla

▪ Pintavesien merkittävien paineiden arviointi
– Tarkistetaan aikaisemmat kuormituslaskelmat (Vemala-malli) ja arviot 

sekä hydro-morfologinen muuttuneisuus

▪ Pohjavesien riskinarviointi ja tilaluokittelun tarkistaminen
▪ Pintavesien ekologinen ja kemiallinen luokittelu

– Pääosin 2012-2017 vedenlaatu- ja biologinen aineisto
– Uusi luokittelutyökalu ELYille käyttöön 11/2018, työ valmis 5/2019

▪ Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman valmistelu →
nähtäville v. 2020
– Mm. ehdotettavien toimenpiteiden suunnittelu yhteistyössä 
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Vuosittainen mallinnettu fosforikuorma
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Tulevaisuuskuvia

▪ Ilmastonmuutoksen vaikutukset (vuoksijaksolta 1971-2000 
→ 2040-69)
– Lämpötila nousee Suomessa erityisesti talvella (2,0…4,1 ºC)
– Vuotuinen sadanta kasvaa, muutos erityisesti talvella (+5…+20 %)
→Valunta keväällä ja kesällä pienenee, syksyllä ja talvella kasvaa, 

muutos suurin talvella

▪ Pielisellä muutos aiheuttaa vedenkorkeuden nousua talvella ja 
alkukeväällä ja alentumista kesällä, vaihtelu kasvaa

▪ Höytiäinen on säännöstelty järvi → vaikutukset ?

▪ Tavoitteena hyvän ekologisen tilan turvaaminen

18



23.11.2018

Syksyn 2018 vedenkorkeus  ja ennuste
Vesistömallijärjestelmä (https://wsfs.ymparisto.fi/)
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Linkkejä:

▪ www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
▪ Vaikuta vesiin –karttapalvelu: 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin

▪ www.ymparisto.fi/vesienhoito/Vuoksi
▪ www.ymparisto.fi/vesienhoito/Pohjois-Karjala

▪ https://www.jarviwiki.fi
▪ http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesi/Pintavesien_tila/Pintavesien_tilan_seuranta?f=
PohjoisKarjalan_ELYkeskus#Laatu
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