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1   Yhteistarkkailuun liittyneet kuormittajat  
 
Jätevedenpuhdistamot ja muut luvanhaltijat on velvoitettu tarkkailemaan jätevesiensä laatua ja 
määrää sekä vaikutuksia vesistössä (= kuormitus- ja vesistötarkkailu) sekä toiminnan vaikutuksia 
kalastukseen ja kalastoon (= kalataloustarkkailu). Lesti-, Viirre- ja Lohtajanjoen alueilla sijaitsevien 
Himangan, Kannuksen ja Toholammin (kk ja Sykäräinen) jätevedenpuhdistamoiden kuormitus- ja 
vesistötarkkailut on hoidettu yhteistarkkailuna vuodesta 2001 lähtien. Kalataloustarkkailu tuli mu-
kaan yhteistarkkailuun jaksolla 2006 – 2010.  
 
Kuntaliitosten ja muiden hallinnollisten järjestelyiden seurauksena edellä mainitut jätevedenpuh-
distamot kuuluvat nykyisin Vesikolmio Oy:lle ja Toholammin viemäriliikelaitokselle sekä Kannuk-
sen vesiosuuskunnalle. Lestijärven jätevedet on johdettu kesäkuusta 2009 lähtien siirtoviemärissä 
Kinnulaan. Lohtajan kk ja Marinkaisten jätevedet on johdettu elokuun lopusta 2016 lähtien siirto-
viemärissä Kokkolaan. 
 
Yhteistarkkailualueen viemäriin liittyneistä teollisuuslaitoksista tarkkailuun osallistuvat Osuuskun-
ta Maitokolmio, Pouttu Oy, Rehuagria Oy (ent. Kalajoen Jäähdyttämö), Pramia Plastic Oy ja Hätälä 
Oy (optio, tarkentuu jakson aikana). Tokonsalo Oy osallistuu yhteistarkkailun päästö- ja vesistö-
tarkkailuun sekä kalatalousosioon Isonevan Toholammilla sijaitsevan turvetuotantoalueen osalta. 
Lohtajan puhdistamoiden jälkitarkkailut koskien vesistötarkkailua hoidetaan vuonna 2017 edel-
leen Lestijoen yhteistarkkailun osana ja raportoidaan vuoden 2017 lopussa (2016–2017 tiedot). 
 
Yhteistarkkailussa mukana olevien toimijoiden tarkkailuvelvoitteet, lupaehdot, puhdistamotyypit 
ja purkuvesistöt on koottu liitetaulukkoon 1. Kartta Lestijoen vesistöalueesta ja havaintopaikkojen 
sijainnista on liitteenä 2. 
 
Alueen kunnilla on ympäristölupiin perustuvat velvoitteet tarkkailla myös kaatopaikkoja, joiden 
tarkkailut siirtyvät osaksi Keski-Pohjanmaan kaatopaikkojen yhteistarkkailuohjelmaa vuodesta 
2017 lähtien.  
 
 

1.1. Viemäriin liittyneet teollisuuslaitokset  
 
Viemärilaitoksiin on liittynyt teollisuuslaitoksia, joiden jätevesiä tulee tarkkailla valtioneuvoston 
asetuksen Vna 888/2006 mukaisesti. Tarkkailua tulee suorittaa seuraavien teollisuuslaitosten vie-
märiin johdettavista jätevesistä kohdassa 3.1 tarkemmin määriteltävällä tavalla: 

 Vesikolmio/ Himanka  Hätälä Oy (optio, tarkentuu jakson aikana) 

 Kannus  Pouttu Oy, Rehuagria Oy (ent. Kalajoen Jäähdyttämö Oy) 

 Toholampi  Osuuskunta Maitokolmio, Pramia Plastic Oy 

 
 

2   Puhdistamotarkkailu 

 
Puhdistamotarkkailu koostuu käyttö- ja kuormitustarkkailusta. Käyttötarkkailua tehdään puhdis-
tamolla päivittäin ja sen avulla puhdistamon hoitoa voidaan ohjata siten, että jätevesien käsitte-
lyssä saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Käyttötarkkailu palvelee myös päästötarkkailun 
tarpeita (esim ohijuoksutusten mittaus ja kirjaaminen, käyttöhäiriöt). Kuormitustarkkailun tavoit-
teena on selvittää mahdollisimman luotettavasti vesistöön johdettavan jäteveden määrä ja laatu 
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eli kuormitus sekä lupaehtojen toteutuminen. Kuormitustarkkailu tapahtuu etupäässä tutkimusta 
suorittavan konsultin toimesta 4 - 12 kertaa vuodessa. 
 
 

2.1 Käyttötarkkailu 

 
Jokaisella puhdistamolla suoritetaan puhdistamon omistajan toimesta ja tarvittaessa konsultin 
ohjeiden mukaan käyttötarkkailua puhdistamon toiminnan, jäteveden määrän, ohijuoksutusten, 
häiriöiden, hoidon, kemikaalien kulutuksen yms selvittämiseksi. Käyttötarkkailusta pidetään päi-
väkirjaa. Käyttötarkkailun tietoja käytetään hyväksi mm vuosiyhteenvetoja laadittaessa (liitteet 3, 
4 ja 5).  
 
Otteita käyttötarkkailun päiväkirjasta toimitetaan tarvittaessa velvoitetarkkailun suorittajalle. 
Käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeet (käyttöpäiväkirja, ohitukset ja viikkovirtaamat) toimitetaan 
tarkkailua suorittavalle konsultille ja Ely-keskukselle kohdassa 6 lähemmin sanotulla tavalla. 
 
 

2.2 Kuormitustarkkailu 

 
Kuormitustarkkailua tehdään puhdistamoilla seuraavasti: Toholampi kk 12, Sykäräinen 4, Kannus 
12 ja Himanka 6 kertaa/ vuosi. Kunkin tarkkailuvelvollisen päästötarkkailun tiheys ja näytteenoton 
ajoittuminen on esitetty liitteessä 7.  
 
Kuormitustarkkailun tuloksia verrataan ensisijaisesti kunkin laitoksen ympäristöluvan määräyksiin (liite 1). 
Lisäksi tuloksia verrataan valtioneuvoston asetuksessa (888/2006) asetettuihin ylimpiin sallittuihin raja-
arvojen ylityskertoihin: 4 – 7 tarkkailukertaa vuodessa (Himanka ja Sykäräinen): sallitaan 1 ylitys, 8 – 16 krt 
(Kannus ja Toholampi) sallitaan 2 ylitystä ja 17 – 28 krt ja (ei ketään) sallitaan 3 ylitystä. Tässä vertailussa 
tuloksista rajataan pois ne näytteet, jotka on otettu poikkeuksellisten olosuhteiden aikana (sovittava erik-
seen valvovan viranomaisen kanssa). Lisäksi tuloksia verrataan ympäristöluvan määräyksiä vaatimatto-
mampiin raja-arvoihin (2000/10 000/100 000 avl). Jos ylityksiä on liikaa, lisätään seuraavan vuoden tarkkai-
lukertoja. "Tarkkailuvelvollisen on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että valtioneuvoston asetuksessa 
888/2006 sanottuja hyväksyttäviä näytteitä on asetuksen mukainen vähimmäismäärä. Jos asetuksen koh-
dan A taulukon 1 (biologisen) ja taulukon 2 (ravinteiden poiston) mukaiset jäteveden käsittelyn vähimmäis-
vaatimukset eivät joiltakin osin täyty, on ilman eri kehotusta otettava lisää näytteitä siten, että vuoden 
lopussa on riittävä määrä hyväksyttäviä näytteitä." 

 
Näytteenotto 
Kuormitustarkkailunäytteet (tuleva(t) ja lähtevä jätevesi) otetaan 24 tunnin kokoomanäytteinä 
automaattisin näytteenottolaittein virtaamaan suhteutettuna. Puhdistamolle tuleva näyte tulee 
ottaa niin, että siihen ei tule mukaan lietteen rejektivettä. Niillä puhdistamoilla (Sykäräinen) ja 
teollisuuslaitoksilla (Osuuskunta Maitokolmio, Pouttu Oy, Rehuagria Oy ja Hätälä Oy), joilla ei ole 
omia automaattisia näytteenottimia, kokoomanäytteet (24 h) otetaan konsultin tuomilla näyt-
teenottimilla. Tarkkailun suorittajan tulee ainakin päättää näytteenotto.  
 
Toholammin kirkonkylän puhdistamolta otetaan kullakin näytteenottokerralla kaksi (2) tulevaa 
jätevesinäytettä: sekä kunnallisen puolen linjasta että teollisuuslinjasta. Tämän lisäksi otetaan 
kertanäyte biotornin jälkeisen selkeyttimen vedestä.  
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Määritykset 
 
Tulevasta ja lähtevästä jätevedestä tehdään seuraavat perusmääritykset: 

 pH 

 johtokyky   mS/m 

 kiintoaine (GF/A)   mg/l 

 BOD7ATU   mg O2/l 

 CODCr    mg O2/l 

 kok-P    mg/l 

 kok-N    mg/l 

 alkaliniteetti   mmol/l 

 
Lähtevästä vedestä tehdään lisäksi seuraavat määritykset: 

 NH4-N    mg/l 

 NO2-N + NO3-N  tai NO3   mg/l 

 liukoinen kokonaisfosfori  mg/l    suodatetusta näytteestä (GF/A) 

 saostuskemikaalien jäännöspitoisuus (Fe ja/ tai Al) mg/l suodatetusta  näytteestä (GF/A) 

 Escherichia coli   kpl/100 ml 

 suolistoperäiset enterokokit  kpl/100 ml 

 
Puhdistamoilla syntyvän lietteen laatua tutkitaan vähintään kerran vuodessa valtioneuvoston 
asetuksen Vna 179/2012 mukaisesti. Maanviljelyskäyttöön toimitettavan lietteen analysointiti-
heydet määräytyvät puhdistamon koon mukaan. Sykäräisen puhdistamon lietettä ei tarvitse tutkia 
erikseen, jos liete ajetaan Toholammin kirkonkylän puhdistamolle kuivattavaksi. Lisätutkimuksista 
konsultin tulee erikseen sopia ao laitoksen kanssa. 
 
Lietteestä määritetään seuraavat pitoisuudet 

 pH 

 kuiva-aine  TS g/ kg (%) 

 hehkutusjäännös   g/ kg TS (%/TS) 

 typpi   N g/ kg TS (%/TS) 

 fosfori   P g/ kg TS (%/TS) 

 kalium   K g/ kg TS (%/TS) 

 kalsium  Ca g/ kg TS (%/TS) 

 magnesium  Mg g/ kg TS (%/TS) 

 arseeni  As mg/ kg TS 

 kadmium  Cd mg/kg TS 

 kromi   Cr mg/kg TS 

 koboltti  Co mg/ kg TS  

 kupari   Cu mg/kg TS 

 elohopea  Hg mg/kg TS 

 nikkeli   Ni mg/kg TS 

 lyijy   Pb mg/kg TS 

 sinkki   Zn mg/kg TS 

 mangaani  Mn mg/kg TS 

 rauta   Fe mg/kg TS 

 alumiini   Al mg/kg TS 

 
Muut mittaukset ja selvitykset puhdistamolla 
Puhdistamolla tulee jokaisella näytteenottokerralla, kullekin puhdistamolle soveltuvalla tavalla, 
selvittää seuraavat tekijät, joiden tulokset myös esitetään vuosiyhteenvedossa:  
 

 näytteenottovuorokauden virtaama  m
3
/d 

 näytteenottovuorokauden maksimituntivirtaama m
3
/h 

 jäteveden lämpötila: tuleva, lähtevä ja prosessi ° C 
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 ilmastusaltaiden 

 happipitoisuus  mg O2/l (Konsultti kenttämittarin avulla) 

 viipymä (q kesk)  h 

 lietteen laskeutuvuus (1/2 h) ml/l 

 kiintoainepitoisuus  mg/l (Analyysi laboratoriossa) 

 lieteindeksi (SVI)  cm
3
/g 

 lietekuorma   kg BHK7/kg MLSSxd 

 tilakuorma   kg BHK7/m
3
 x d 

 selkeytysaltaiden 

 näkösyvyys   cm 

 viipymä (q kesk)  h 

 lietetilavuuskuorma (q max)  SMLSS 

 pintakuorma (q max)  m/h 

 palautuslietteestä 

 laskeutuvuus (1/2 h)  ml/l 

 kiintoainepitoisuus  mg/l (Analyysi laboratoriossa) 

 lieteindeksi (SVI)  cm
3
/g 

 palautuslietteen määrä  m
3
/h 

 palautussuhde  % 
 

 ylijäämäliete 

 määrän arviointi  m
3
/d 

 lieteikä 

 lieteiän arviointi  m
3
/d 

 
Kunkin puhdistamokäynnin yhteydessä käydään yhdessä puhdistamonhoitajan kanssa läpi käyttö-
tarkkailun päiväkirja ja selvitetään samassa yhteydessä mahdollisten ohijuoksutusten tai häiriöi-
den syyt. Varmistetaan mahdollisuuksien mukaan myös virtausmittarin näytön oikeellisuus ja ke-
mikaalien annostus. Näistä varmistuksista tulee mainita tulosten raportoinnin yhteydessä. 
 
 

2.3 Vaaralliset ja haitalliset aineet 

 
Viemärilaitosten tulee olla myös selvillä jätevedenpuhdistamolle mahdollisesti tulevista vaarallisis-
ta ja haitallisista aineista, joiden tarkkailusta säädetään valtioneuvoston asetuksella 868/ 2010. 
Toistetaan edellisellä jaksolla (v. 2015–2016) tehty kertaluonteinen selvitys. Vaihtoehtoisesti voi-
daan osallistua esim. VVY:n järjestämään valtakunnalliseen selvitykseen. Lestijoen yhteistarkkailu-
alueen jätevedenpuhdistamoiden lähtevistä jätevesistä analysoidaan seuraavat parametrit vuon-
na 2019: 
 

- Metallit: Hg, Ni, Pb, Zn, Cd 
 - Alkyylifenoli ja alkyylifenolietoksylaatit  
 - Ftalaatit  
 - 4-kloori-2-metyylifenoksietikka-happo  

 
 

3   Teollisuuslaitosten tarkkailu 
 

3.1. Viemäriin johdettavat teollisuusjätevedet 
 
Kukin viemärilaitos vastaa omien teollisuuslaitostensa tarkkailuista seuraavassa esitetyn rungon 
mukaisesti. Kunnalliseen viemäriin johdettu teollisuuslaitosten kuormitus ja sen suhteellinen 
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osuus kunkin puhdistamon kokonaiskuormituksesta esitetään laitoksittain tärkeimpien muuttujien 
osalta kuormitustarkkailun vuosiyhteenvedossa. Teollisuuslaitosten näytteet otetaan 24 tunnin 
kokoomanäytteinä ja virtaama ilmoitetaan. Määritetään kohdan 2.2 tulevan veden (T) parametrit. 
Kustannukset suoraan laitoksille.  
 
Toholammin puhdistamolle johdettavat jätevedet 
Osuuskunta Maitokolmio 6 x/ vuosi tuleva jätevesi + rasvat  
Pramia Plastic Oy 12 x/ vuosi tuleva jätevesi 

 
Kannuksen puhdistamolle johdettavat jätevedet 
Pouttu Oy  12 x/ vuosi tuleva jätevesi + rasvat  
Rehuagria Oy  6 x/ vuosi tuleva jätevesi + rasvat  
 

Vesikolmio Oy/ Himangan puhdistamolle johdettavat jätevedet 
Hätälä Oy  optio tuleva jätevesi (tarkentuu jakson aikana) 
 

Teollisuuslaitosten osalta tulee ilmoittaa näytekertakohtaisesti virtaama ja lasketut jätevesikuor-
mitukset. 

 
 
3.2. Tokonsalo Oy:n turvetuotantoalueen käyttö- ja päästötarkkailu 
 
Toiminnan yleiskuvaus 
Tokonsalo Oy:n Isoneva sijaitsee Toholammin kunnassa Lestijoen vesistöalueella Lestijoen yläosan 
alueen Loukkuunojan valuma-alueella (51.038). Tuotantoalueen pinta-ala on auma-alueineen noin 
95,5 ha. Alueen kuivatusvedet johdetaan Loukkuunojaan ja siitä edelleen Lestijokeen. Laskuojan 
pituus on noin 2 km ja Loukkuunojan pituus ennen Lestijokeen laskemista on noin 2,5 km. 
 
Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan päisteputkipidättimillä ja lietesyvennyksillä varustettu-
jen sarkaojien kautta laskeutusaltaisiin, joista vesi johdetaan ympärivuotisesti pintavalutuskentäl-
le.  
 
Tarkkailun peruste 
Isonevan toimintaa ohjaa 15.2.2013 myönnetty ympäristölupa (LSSAVI/260/04.08/2010), jonka 
käyttö- ja päästötarkkailua sekä vesistö- ja kalataloustarkkailua ohjaavat lupamääräykset 10 ja 11. 
Myönnetty ympäristölupa on saanut lainvoiman 26.2.2016. 
 
Käyttö- ja päästötarkkailu 
Käyttö- ja päästötarkkailua toteutetaan turvetuotantoalueella ympäristölupaan kirjatun suunni-
telman (19/2013/1, liite 3) ja lupamääräyksen 10 mukaisesti (ks. liite 8).  
 
Toiminnanharjoittajan erikseen nimeämä vastuullinen henkilö seuraa vesiensuojelurakenteiden 
toimivuutta sekä pitää käyttö- ja hoitopäiväkirjaa. Päiväkirjaan kirjataan mm. tuotantoalueella 
tehdyt toimet, mahdolliset poikkeustilanteet ja vesiensuojelurakenteiden toimintaan ja kuntoon 
liittyvät havainnot ja huoltotoimet. Nämä tiedot kootaan yhteen päästö- ja vaikutustarkkailujen 
suorittajalle sekä toimitetaan tarvittaessa viranomaisille. 
 
Vesiin johdettavien päästöjen tarkkailu 
Tarkkailukertoja on noin 25 kertaa / vuosi, jonka mukaan annetaan tarjous (laskutus toteutunei-
den näytteenottokertojen mukaan). Vesinäytteet otetaan laskuojaan johdettavista vesistä ennen 
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pintavalutuskenttää ja sen jälkeen. Vesinäytteet otetaan 1.4.–31.12 kahden viikon välein ja 1.1.–
31.3. kuukauden välein. Kevättulvan aikaan (pääsääntöisesti 15.4.–15.5.) näytteet otetaan kerran 
viikossa. Näytteistä määritetään laaja analyysivalikoima talvella ja kevättulvakaudella joka toinen 
näytteenottokerta ja kesällä (15.5.–15.9.) joka kolmas näytteenottokerta. Muulloin määritetään 
suppea analyysivalikoima. 
 
Laaja analyysivalikoima  Suppea analyysivalikoima 
- kiintoaine   - kiintoaine   
- CODMn   - CODMn 
- kok-P   - kok-P 
- kok-N   - kok-N 
- pH   - pH 
- NH4-N   - väri 
- PO4-P (suod.)  - Fe 
- Fe 
- väri    

 
Kun pintavalutuskentällä lähtevän veden pH on alle 5, on lisäksi määritettävä asiditeetti, sulfaatti 
sekä raskasmetallit Cd, Ni, Pb ja Hg. 
 
Vesienkäsittelyn teho lasketaan vuoden keskiarvona ennen tehostettua käsittelyä ja sen jälkeen 
otettujen näytteiden pitoisuuksien perusteella häiriötilanteet mukaan lukien. Päästöt lasketaan 
sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt lasketaan käyttäen taustapitoisuuksina luonnontilai-
sen suon pitoisuuksia: kokonaisfosfori 20 µg/l, kokonaistyppi 500 µg/l ja kiintoaine 2 mg/l ja tuo-
tantoalueella mitattuja virtaamia. CODMn-taustapitoisuutena käytetään ELY-keskuksen hyväksy-
mää pitoisuutta.  

 
 

4   Vesistötarkkailu 

 

4.1 Yleistä 
 
Vesistötarkkailu koostuu tarkkailujakson 2017 – 2020 aikana veden laadun tarkkailusta ja biologi-
sista selvityksistä. Vedenlaatukartoitus tehdään vuosina 2017, 2019 ja 2020 (+optio 2021). Vuonna 
2018 tehdään päällyskasvustojen (piilevät) kartoitus, jolloin tehdään myös suppea vedenlaadun 
kartoitus.  
 
 

4.2 Veden laadun tarkkailu 

 
Havaintopaikat 
Yhteistarkkailun havaintopaikkoja on Lestijoen pääuomassa 8 kpl, Lammasojassa 1, Viirretjoessa 2, 
Lohtajanjoessa 2 ja Niemenojassa 2, eli yhteensä 15 kpl (liite 9). Lohtajan (kk ja Marinkainen) jäte-
vedenpuhdistamoiden toiminta loppui elokuun lopussa 2016, kun siirtoviemäri Kokkolaan otettiin 
käyttöön. Jälkitarkkailua alueilla jatketaan vuonna 2017 aiemmin käytössä olleilta Niemenjoen (2 
kpl) ja Lohtajanjoen (2 kpl) havaintopaikoilta. Vuosien 2016–2017 tulokset raportoidaan vuoden 
2017 loppuun mennessä.  
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Näytteenottoajankohdat 
Vesistönäytteet otetaan koko vesistöstä mahdollisimman lyhyen ajan sisällä (2 - 3 päivää). Saman 
purkupaikan ylä- ja alapuoliset pisteet otetaan samana päivänä. Näytteet tulisi ottaa eri vuosina 
ajallisesti mahdollisimman vertailukelpoisesti (esim. sama näytteenottoviikko ± 1 viikko). 
 
Kaikilta havaintopaikoilta otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa seuraavasti: 

 talvinäytteet maaliskuussa 

 kesäkuussa 

 heinäkuussa 

 elo-syyskuussa 

 
Lisäksi poikkeavissa olosuhteissa (puhdistamon useita päiviä kestänyt vakava häiriö tms) on otet-
tava ao puhdistamon kustannuksella ylimääräinen vesistönäyte tai useampia haitan laajuuden 
selvittämiseksi. 
 
Virtaamatiedot 
Ainevirtaamatarkasteluja varten selvitetään ympäristöhallinnon avoimesta Oiva-palvelusta näyt-
teenottohetken ja koko vuoden virtaamat seuraavilla havaintopaikoilla: 

 Lestijoki, Saarenpää 
 

Näytteenotto 
Jokinäytteet otetaan, mikäli mahdollista, 1 metrin syvyydestä keskeltä uomaa.  
 
Määritykset 
Näytteistä määritetään: 

 lämpötila  °C 

 happi   mg/l, kyll.% 

 pH 

 johtokyky  mS/m 

 alkaliniteetti  mmol/l 

 väri   mg Pt/l 

 CODMn   mg O2/l 

 kiintoaine  mg/l 

 kok-P   µg/l 

 kok-N   µg/l 

 Escherichia coli  kpl/100ml  

 suolistoperäiset enterokokit kpl/100 ml  

 
Kesä-, heinä- ja elo-syyskuun näytteistä määritetään lisäksi: 

 klorofylli-a  µg/l 

 PO4-P   µg/l  

 NH4-N   µg/l 

 NO2+3-N  µg/l 

 
 

4.3 Tokonsalo Oy, Isonevan turvetuotantoalue  

 
Isonevan turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Loukkuunojaan, joka laskee Lestijoen 
pääuomaan Määttälän kylän kohdalla. Vesistötarkkailua tehdään 4 paikalta vuosina 2017–2020 
(optio 2021).  
 
Vesinäytteet otetaan Loukkuunojasta Toholampi –Lestijärvi maantien sillalta ja Lestijoesta Louk-
kuunojan yläpuolelta (Siltamäen silta) ja alapuolelta (Kleemolan silta) sekä Isonevan purkuojasta 
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(liitteet 2 ja 9). Näytteet otetaan samaan aikaan kuin vesistötarkkailun näytteet ja näytteistä mää-
ritetään kohdassa 4.2 luetellut analyysit ilman bakteereita. 
 
 

4.4  Päällyskasvustojen (piilevät) kartoitus (2018) (optio) 
 
Jokiympäristössä eläviä eliöitä tutkimalla saadaan kuva veden laadusta pidemmällä ajanjaksolla 
kuin veden fysikaalis-kemiallisilla laatuparametreillä. Erilaisten ympäristövaatimusten pohjalta on 
voitu nimetä lukuisia indikaattorilajeja kuvaamaan erityyppisiä olosuhteita esimerkiksi veden hap-
pamuuden tai trofiatason suhteen.  
 
Lestijoen yhteistarkkailussa on tehty pohjalla kasvavien piilevien kartoitus vuosina 2003 (Eloranta 
ja Kwandrans 2004), 2009 (Anttila 2010) ja 2013 (Pöyry Finland Oy 2014). Piileväkartoituksessa 
veden laatua kuvataan erilaisilla pinnoilla (kivet, kasvit, sedimentti) kasvavien piilevälajien perus-
teella. Yleisen tilan arvioinnin lisäksi todetaan veden laadun muutos kuormituspaikan alapuolella 
ja purkupaikan lähituntumassa ja vähän etäämpänä. Vesistön tilaa luonnehditaan erilaisten indek-
sien ja indikaattorilajien perusteella (TT40, PMA ja TDI). Tulokset antavat samansuuntaisen, mutta 
jonkin verran eritellymmän kuvan tutkittujen vesien tilasta kuin pelkkä veden fys kem mittaus. 
Tämä tutkimus toistetaan kerran tarkkailujaksolla 2017 - 2020, vuonna 2018. Samalla tehdään 
suppea vedenlaatukartoitus, jossa analysoidaan puhdistamoiden ylä- ja alapuolelta seuraavat 
parametrit: pH, johtokyky, sameus, kok- P ja kok-N. Fys kem –tuloksia hyödynnetään piileväkartoi-
tuksen tulosten tulkinnassa. Samassa raportissa käsitellään myös ELYn seurantatiedot. 
 
Näytteet otetaan kunkin kuormituspisteen yläpuolelta ja kahdelta etäisyydeltä kunkin kuormitus-
paikan alapuolelta, ensisijaisesti kivien pinnoilta ja/tai isoimpien vesikasvien pinnoilta. Laboratori-
ossa näytteet sekoitetaan ja orgaaninen aines hapetetaan, minkä jälkeen näytteestä tehdään mik-
roskopointia varten preparaatit Dirax-hartsia käyttäen. Määritetään ja lasketaan tiheydestä riip-
puen 200 – 300n piileväkuorta 1500x suurennosta ja öljyimmersio-optiikkaa käyttäen. Näyt-
teenotto ja näytteiden käsittely sekä laskenta toteutetaan ympäristöhallinnon voimassaolevien 
menetelmäohjeiden sekä standardien mukaisesti. 
 
Piilevätutkimusten tulosten tarkastelussa käytettiin vuoteen 2012 saakka Elorannan ym. (2007) 
ohjeistuksen mukaisesti vesistön ekologista tilaa ilmentäviä IPS- ja GDI-indeksejä. Sekä IPS- että 
GDI –indeksit kuvaavat pääosin vesistön rehevyystasoa ja erityisesti orgaanisen ravinnekuormituk-
sen määrää (Eloranta ym. 2007). Vuonna 2012 ilmestyneen ohjeistuksen (Aroviita ym. 2012) myö-
tä ympäristöhallinto siirtyi käyttämään vesistöjen ekologisen tilan tarkastelussa uusia TT40- ja PMA 
–indeksejä, jotka tutkimusten mukaan kuvaavat jokipaikan päällyslevästön tilaa edustavammin 
kuin aiemmin käytössä ollut IPS-indeksi. TT40-indeksin (tyypille ominaiset taksonit) laskennassa 
näytteenottopaikalla esiintyvää piilevälajistoa verrataan eri jokityypeille määriteltyyn tyyppilajis-
toon. PMA –indeksin (Percent Model Affinity, prosenttinen mallinkaltaisuus) laskennassa verra-
taan näytteenottopaikalla esiintyvän piileväyhteisön lajiston suhteellisia osuuksia vertailuaineis-
tosta laskettuihin lajien keskimääräisiin suhteellisiin osuuksiin. TT40- ja PMA –indeksien lisäksi pii-
leväanalyysissä käytetään TDI-indeksiä (Trophic Diatom Index, piilevien trofiaindeksi), jonka avulla 
voidaan tarkastella vesistön rehevyystasoa ja erityisesti vesistöön kohdistuvaa ravinnekuormitusta 
(Arovirta ym. 2012). 
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5   Kalataloustarkkailu 
 

5.1 Yleistä 
 
Lestijoen yhteistarkkailun kalataloustarkkailun osiot ovat kalastustiedustelu ja koekalastukset 
kohdistettuina niiden puhdistamoiden ja niiden toiminnanharjoittajien alueille, joilla on lupaehto-
jen mukainen kalataloustarkkailuvelvoite.  
 
Kalataloustarkkailuvelvoite on seuraavilla vesihuolto- ja tuotantolaitoksilla: 
 

- Vesikolmio Oy, Himangan jvp (Lestijokisuu, merialue) 
- Kannuksen vesiosuuskunta (Viirretjoki) 
- Toholampi, kk (Lestijoki) 
- Toholampi, Sykäräinen (Lestijoki) 
- Tokonsalo Oy, Isonevan turvetuotantoalue (Lestijoki)  

 
Kalataloustarkkailun tulosten käsittelyssä hyödynnetään soveltuvin osin vesistötarkkailun tuloksia. 
Tarkkailun toteutuksessa on sovelletaan RKTL:n julkaisussa (21/2014) kuvattuja menetelmiä.  
 
 

5.2 Kalastustiedustelu 
 
Lestijoen yhteistarkkailualueella asuu noin 1 400 kotitaloutta, joista vuoden 2012 kalastustiedus-
telun (Alaja 2013) mukaan kalasti noin 25 %. Kalastustiedustelun tarkoituksena on selvittää alueen 
(virkistys)kalastusta, käytettyjä pyydyksiä, saaliita sekä vastaajien havaintoja vesistöstä. Tieduste-
lussa selvitetään myös nahkiaisen ja ravun pyyntiä ja saaliita.  
 
Kalastustiedustelu tehdään yhden kerran tarkkailujakson aikana, vuoden 2020 alussa v 2019 tieto-
ja koskien siten, että se kattaa samat osa-alueet kuin edellisellä jaksolla ja että kaikki kalatalous-
tarkkailussa mukana olevat tahot osallistuvat kustannuksiin. Tiedustelu tehdään postikyselynä 
painotettua väestörekisteriotantaa käyttäen. Postitetaan tiedustelu ja 2 muistutusta, tavoitteena 
noin 700 vastausta, mihin pääseminen edellyttää edellisen kalastustiedustelun vastausprosentin 
(50 %) mukaan noin 1 400 tiedustelun lähettämistä. Työ laaditaan vertailukelpoisesti vuonna 2012 
tehdyn tiedustelun kanssa. (Alaja 2013). 
 
 

5.3 Koekalastukset 
 
Koekalastukset tehdään yhden kerran tarkkailujakson aikana (vuonna 2020) virtapaikoissa sähkö-
koekalastuksina ja muilla alueilla verkkokoekalastuksina Nordic- verkkosarjalla. Merialueella koe-
kalastukset tehdään yhteispohjoismaisen suosituksen mukaisilla Rannikko-Nordic- verkkosarjoilla.  
 
Verkkopyynti tehdään kesäkerrostuneisuuden aikana, heinäkuun alun ja syyskuun puolivälin väli-
senä aikana (RKTL 21/2014) ja pyyntiponnistus on kullakin alueella kuusi (6) pyyntivuorokautta. 
Saatu aineisto käsitellään RTKL:n ohjeita noudattaen. Verkkokoekalastuspaikat ovat samat kuin 
vuoden 2012 koekalastuksissa (Alaja 2013): 
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- V1: Himangan edustan merialue: 1 alue Rannikko-Nordic- verkkosarja (7112517-3335268) 
- V3 ja V 4: Lestijoki, Toholampi, Nordic-verkkosarja (2 aluetta):  

o V3 = ap: 7078368 -3364035;  V4 = yp:  7078242 -3364251 
 
Virtavesissä käytetään pääsääntöisesti sähkökoekalastusta. Koekalastukset tehdään elokuun alun 
ja lokakuun lopun välisenä aikana siten, että veden lämpötila on yli 5 °C. Sähkökoekalastuksen 
kohteiden tulee mahdollisuuksien mukaan toistaa vuoden 2012 koekalastuksia. Saalis käsitellään 
RTKL:n ohjeen 21/2014 mukaisesti. 
 
Mahdolliset uudet koekalastus-paikat valitaan siten, että ne edustavat tyypillisintä elinympäristöä 
kyseiselle virtajaksolle. Tavoitteena on löytää vertailukelpoiset habitaatit purkukohdan ylä- ja ala-
puolelle. Sähkökalastuksissa käytetään yhden poistopyynnin menetelmää. Sulkuverkkoja ei käyte-
tä. Koekalastuksen tavoitteena on saada tietoa alueella esiintyvien kalalajien tiheydestä. Saaliista 
määritetään yksilöittäin laji, pituus ja paino. Sähkökoekalastuksissa noudatetaan RKTL:n ohjeistuk-
sia (RKTL 21/2014). Sähkökoekalastuspaikat ovat samat kuin vuoden 2012 koekalastuksissa: 

- Viirretjoki, Pentinkoski (7105861 – 3334967) 
- Viirretjoki, Jylhä (7090595 – 3345420) 
- Lestijoki, Syvänpuronkoski (7061005 – 3371336) 
- Lestijoki, Lumikoski (7060619 – 3371473) 
- Loukkuunoja (7071514 – 3366737) 

 
Tarkkailua suorittavan laitoksen on osoitettava pätevyytensä kalataloustarkkailun alalla. Kenttä-
töissä tulee noudattaa voimassa olevia (RKTL 2014) koekalastusohjeita ja työsuojeluohjeita. Ra-
portoinnin vastuuhenkilöiden tulee olla luonnon/kalatalouden asiantuntijoita ja vähintään AMK-
tasoisen tutkinnon suorittaneita. Tulokset tallennetaan valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin.  

 
 

6   Tulosten raportointi ja vuosiyhteenvedot 

 
6.1 Tarkkailutulokset 

 
Kuormitustarkkailun tutkimustulokset lähetetään sähköisesti lupaparametrien osalta (ilman 
BOD:ta) puhdistamoille/tilaajille viikon kuluessa näytteenotosta ja kaikki tulokset sähköisesti alle-
kirjoitettuna viimeistään kuukauden kuluttua tilaajalle, ELY-keskukselle, asianomaisille yhteisöille 
ja asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos mahdollista käytetään myös online-
tulospalvelua, josta tilaajat näkevät tulokset sitä mukaa kun ne valmistuvat. Tutkimustuloksissa 
tulee olla kuvaus puhdistamon toiminnasta tutkimushetkellä, käyttöhäiriöiden syyt yms. sekä 
mahdolliset toimenpidesuositukset puhdistamon toiminnan tehostamiseksi. Kiireelliset toimenpi-
desuositukset tulee lisäksi ilmoittaa laitoskohtaisesti välittömästi esim puhelimitse tai sähköpos-
titse. 
 
Tarkkailusta vastaava konsultti toimittaa kuormitustarkkailun jaksokohtaiset tulokset VAHTI-
tietojärjestelmään viimeistään kuukauden kuluttua tarkkailun/ laskentajakson päättymisestä. Hi-
mangan puhdistamon tulokset ilmoitetaan vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Las-
kennassa noudatetaan ympäristöhallinnon suosituksissa (Hyvien menettelytapojen kuvaus, Syke 
2011) esitettyjä periaatteita. Kuormitustiedot ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla. 
 
Seuraavat tiedot toimitetaan Etelä-Pohjanmaan/ Pohjois-Pohjanmaan (Himanka) ELY-keskuksille 
sähköisesti ympäristöhallinnon käyttämän tyvi-operaattorin välityksellä: 
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- tarkkailutulokset (kuukauden sisällä laskentajakson päättymisestä) 
- kuormitustarkkailun jaksokohtaiset tulokset (kuukauden sisällä laskentajakson päättymisestä) 
- viikkovirtaamatiedot, ks. liite 5 (kuukauden sisällä laskentajakson päättymisestä) 
- jätehuoltotiedot vuosittain (sis. laitokselle vastaanotetut ja laitokselta poistetut lietteet, hiekka-, 

välpe- sekä muut laitokselta poistetut jätteet sekä pumppaamoilta pois kuljetetut jätteet) 
- puhdistamolietteen analyysitulokset vuosittain (myös sähköisesti valvojalle kuukauden sisällä) 
- metallien ym harvoin tehtävien aineiden kuormitus vuosikuormituksena (vuosittain) 
- sähkön sekä kemikaalien kulutus (vuosittain) 
- prosessi-/ympäristösuojeluinvestoinnit (vuosittain) 

 

Lomakkeet toimitetaan laskentajaksosta riippuen 1, 2 tai 4 kertaa vuodessa. Konsultti toimittaa 
vuosittain, viimeistään 28.2. jätehuoltotiedot (puhdistamolietteen, siivilöintijätteen, hiekanero-
tuksen, saostuskaivolietteen yms määrät ja sijoituspaikat) sekä puhdistamolietteen analyysitulok-
set valvovalle viranomaiselle.  
 
Vesistötarkkailun tulokset lähetetään välittömästi niiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään kuu-
kauden kuluttua tarkkailusta yhdistelmätaulukkona Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksille, tarkkailuun osallistuville ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:lle. Tulosten mukana tulee 
olla lyhyt lausunto/ tilannekatsaus. Vesistötulokset toimitetaan myös valtakunnalliseen ympäris-
tötietojärjestelmään (Hertta/Vesla). 
 
Kalataloustarkkailun koekalastustulokset tallennetaan valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin.  
 
 

6.2 Vuosiyhteenvedot 

 
Yhteistarkkailusta laaditaan vuosittainen yhteenveto erikseen kuormitus- ja vesistötarkkailun 
osalta. Näitä laadittaessa sekä tutkimuksia suoritettaessa on noudatettava ympäristöhallinnon 
suosituksissa (Hyvien menettelytapojen kuvaus, Syke 2011) esitettyjä periaatteita. Vesistökuormi-
tus lasketaan jakson kokonaisvirtaamaan perustuen. Ohijuoksutusten aiheuttama vesistökuormi-
tus lasketaan vuorokautisiin ohijuoksutuksiin perustuen. Vuosiyhteenvetoihin liitetään vuosittain 
päivitetty menetelmäluettelo määritysrajoineen ja mittausepävarmuuksineen. 
 
Kuormitustarkkailun vuosiyhteenvedossa tarkastellaan puhdistamokohtaisesti erityisesti lupaeh-
tojen toteutumista ja puhdistamon kuormitusastetta. Ohijuoksutusten aiheuttama vesistökuormi-
tus lasketaan vuorokautisiin ohijuoksutuksiin perustuen. Tuloksia verrataan myös valtioneuvoston 
asetuksessa (888/2006) ilmoitettuihin raja-arvot ylittäviin näytemääriin (vrt kohta 2.1). 
 
Vuosiyhteenvedossa tulee käsitellä taulukoituina kaikki kohdassa 2.2 mainitut tiedot. Mitatuista ja 
lasketuista suureista esitetään myös laskentajakson ja vuoden keskiarvot. Laskentataulukko laadi-
taan soveltuvin osin ympäristöhallinnon suosituksissa (Hyvien menettelytapojen kuvaus, Syke 
2011) esitettyjen periaatteiden mukaisesti (vrt liite 6). Vuoden analyysituloksista kootaan vuosira-
portin liitteeksi erillinen yhteenvetotaulukko kaikista vuoden analyysituloksista. Lisäksi tavanomai-
sesta kuormitustarkkailusta poikkeavien määritysten tulosten (metallit, ym) tutkimustodistukset 
kootaan yhteenvetoraportin liitteisiin. Liitteenä tulee esittää myös käyttötarkkailun yhteenveto-
lomake (vrt liitteet 3-5) sekä kunkin viemärilaitoksen toimittama lyhyt yhteenveto tarkkailuvuonna 
toteutetuista viemäriverkostojen saneeraustöistä.  
 
Raportissa tulee kuvata mahdollisesti toteutetut puhdistamon ajotapa- ja prosessimuutokset, 
koetoiminnat, puhdistuskapasiteetin muutokset, merkittävät laitehankinnat, viemäriverkon mer-
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kittävät muutostyöt, liittyjämäärien tai teollisuusvesien osuuden muutokset sekä vastaavat muut 
puhdistamon käyttöön, toimintaan tai kuormitukseen vaikuttavat seikat. Tarvittaessa on annetta-
va riittävän yksityiskohtaiset toimenpidesuositukset puhdistustuloksen parantamiseksi. Trendiku-
vana on esitettävä ainakin puhdistamon viikkovirtaamat ja trenditaulukkona vuotovesikertoimet 
ja käyttöasteet. 
 
Puhdistamolta pois kuljetetun lietteen ja puhdistamolla käsitellyn sakokaivolietteen kuukausittai-
nen määrä ilmenee käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeesta (liite 3). Lisäksi tulee raportoida liet-
teen laatua koskevat tarkkailutulokset. Lietteen käyttösuosituksissa tulee huomioida myös anne-
tut raja-arvot metallien ja ravinteiden suhteen.  
 
Viemäriverkostoon liittyneiltä ja jätevesiään tarkkailevilta teollisuuslaitoksilta (ks kohta 3.1) tule-
vasta jätevesikuormituksesta tulee esittää vuosiyhteenvedossa puhdistamoittain virtaama, BOD7, 
fosfori, typpi, kiintoaine ja CODCr sekä ko kuormitustekijöiden osuus puhdistamolle tulevasta ko-
konaiskuormituksesta.  
 
Kuormitustarkkailun yhteenvedon tulee olla valmis seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennes-
sä. 
 
Vesistötarkkailun vuosiyhteenveto laaditaan pääsääntöisesti ”Velvoitetarkkailun yleisohjeissa” 
esitettyjä suuntaviivoja noudattaen. Ympäristöhallinnon vedenlaatuaineisto esitetään ja käsitel-
lään myös niinä vuosina, jolloin yhteistarkkailussa ei ole vedenlaadun seurantaa. Ely-keskusten 
havaintopaikoista otetaan mukaan havaintopaikkaluettelossa (liite 9) mainittujen pisteiden tulok-
set (Lestijärvi syvänne, Kalistenkoski (maa mets), Lestijoki Toholampi 10700, Lestijoki 8-tien silta 10 
800 sekä Himangan edustan merialueelta LE 1 ja LE 2) sen mukaan, miten ne ovat seurannassa 
mukana.  
 
Vesistötarkkailun vuosittain tehtävään yhteenvetoraporttiin kootaan: 
 

 yhteistarkkailun tulokset tarkoituksenmukaisesti jatkokäsittelyä (perusteellinen yhteenveto) varten 
taulukoituna sekä ELY-keskuksen tulokset tarkkailuvuodelta (2 - 5 havaintopaikkaa) 

 kuormitustiedot 
 hydrologiset tiedot (sadanta- ja virtaamatiedot) 
 fosforin ja typen ainevirtaamat virtaamien mittauspaikoilla 
 kuvaus veden laadusta ja sen käyttökelpoisuudesta vesistön eri osissa 
 laskennallinen arvio jätevesien laimenemisesta eri virtaamatilanteissa  
 arvio jätevesien vaikutusalueesta 
 tiedot mahdollisista leväkukinnoista ja kalakuolemista  
 uimavesien bakteeritulokset.  

 
Perusteellinen yhteenveto tehdään tarkkailujakson 2017 – 2020 (optio 2021) päätyttyä ja siinä tulee 
tarkastella vesistön tilaa ja sen kehittymistä sekä siihen vaikuttavia syy-seuraussuhteita. Aineisto 
tulee käsitellä keskeisiltä osin yhteistarkkailun alusta lähtien, pääpainon ollessa vuosilla 2017 – 2020. 
Vesistötarkkailun erillisselvitysten raportit laaditaan seuraavan vuoden toukokuun loppuun men-
nessä.  
 
Tokonsalo Oy:n Isonevan turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötarkkailun tulokset raportoidaan 
vesistötarkkailun vuosiyhteenvedossa. Käyttötarkkailun tietoja käytetään hyväksi vuosiyhteenvetoa 
laadittaessa. 
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Kalastustiedustelun raportti laaditaan tiedusteluvuotta (2019) seuraavan vuoden (2020) loppuun 
mennessä samoin kuin yhteenveto vuoden 2020 koekalastuksista sähköisesti ja paperiversiona alla 
mainituille tahoille. Raportissa tulee hyödyntää soveltuvin osin myös vesistötarkkailun vedenlaa-
tuosion tuloksia. 
 
Kaikki yhteenvedot lähetetään seuraaville tahoille: 
 

 tilaajat (kunnat 3 kpl) ja muille tilaajille kullekin 1 kpl 
 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukset (2 kpl) 
 Varsinais-Suomen ja Lapin Ely-keskukset, kalatalouspalvelut 
 alueen ympäristönsuojeluviranomaiset  
 Lohtajanseudun kalastusalue  
 Lestijoen kalastusalue 
 Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.  

 
Yhteenvedot lähetetään tilaajille ja heidän määrittelemilleen tahoille kommentoitaviksi ennen kuin 
paperiversiot lähetetään. Vuosiyhteenvedot ja muut raportit lähetetään em tahoille myös sähköise-
nä (pdf-tiedostot). 

 
 

7   Menetelmät ja laadunvarmistus 
 
Tarkkailua suorittavan laitoksen on osoitettava pätevyytensä kuormitus-, vesistö- ja kalatalous-
tarkkailujen alalla.  
 
Kaikissa määrityksissä sekä näytteenotossa käytetään standardisoituja tai muutoin luotettavaksi 
osoitettavia menetelmiä. Tulosten laskennassa noudatetaan ympäristöhallinnon suosituksissa 
(Hyvien menettelytapojen kuvaus, Syke 2011) esitettyjä periaatteita. Näytteiden säilytys ja kulje-
tukset hoidetaan voimassa olevien ohjeiden mukaisesti ja siten, että analyysitulosten luotettavuus 
ei vaarannu. Määritysrajojen tulee vastata kulloinkin kyseessä olevien jätevesien, lietteiden ja ve-
sistövesien alimpia pitoisuustasoja. Laboratorion laatujärjestelmän tulee täyttää SFS/ISO- stan-
dardien vaatimukset, näytteenottajilla tulee olla sertifikaatti, riittävä koulutus tai kokemus jäteve-
si- ja vesistönäytteenotosta. Raportoinnin vastuuhenkilöiden tulee olla jätevesi- ja luon-
non/kalatalouden ylemmän korkeakoulun suorittaneita asiantuntijoita. 

 
 

8   Kustannusten jako 
 
Konsultti laskuttaa tilaajia erikseen toimitettavan kustannusjakotaulukon mukaisesti.  

 
 

9   Tarkkailuohjelma 

 
Tämä tarkkailuohjelma esitetään puhdistamo- ja vesistötarkkailun osalta Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ja kalataloustarkkailun osalta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -
yksikön hyväksyttäväksi ja sitä voidaan muuttaa näiden hyväksymällä tavalla. Himangan puhdista-
mon (Vesikolmio Oy) osalta ohjelman hyväksyvät Pohjois- Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset. Yh-
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teistarkkailuun voi liittyä uusia toimijoita yhteistarkkailutyöryhmän ja Ely-keskusten hyväksymällä 
tavalla. 
 
 

Liitteet 1. Tarkkailuun osallistuvat toimijat 
2. Lestijoen vesistöalueen kartta ja havaintopaikat 
3. Käyttötarkkailun yhteenvetolomake 

 4. Päivittäisten ohitusten yhteenvetolomake 
 5. Viikkovirtaamalomake 
 6. Puhdistamotarkkailun tulosten yhdistelmätaulukkomalli 
 7. Kuormitus- ja vesistötarkkailun näytteenoton tiheys ja aikataulu 
 8. Tokonsalon Isonevan käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma, liite 3 
 9. Vesistötarkkailun havaintopisteet ja niiden koordinaatit 



Lestijoen yhteistarkkailuun osallistuvat kuormittajat 1.1.2017

pitoisuus teho lask.jakso pitoisuus teho jakso pit. tai teho jakso pitoisuus teho jakso pitoisuus teho jakso

mg O2/l % kk mg/l % kk mg/l tai % kk mg/l % kk mg/l % kk kk

Vesikolmio Rinnakkais- Lestijoki- PSAVI 15.6.2016 15 90 12 0,8 90 6 35 t. 90 12 125 75 12

Himangan jvp saostus suu

Toholampi Rinnakkais- Lestijoki LSY 4.12.2007 10 95 3 0,4 95 3 80 85 3 6 12 N-red jakso

kk saostus 60 12

Toholampi Bio- Lestijoki LSU 26.1.2009 15 90 12 0,7 90 12 125 75 12 2018

Sykäräinen roottori

Klan Vesi

Lohtaja kk

Klan Vesi

Marinkainen

Kannuksen Rinnakkais- LSSAVI 29.11.2010 10 95 3 0,4 95 3 95 3 80 85 3 6 95 12 N-red Jakso

vesiosuuskunta saostus 60 12

Tokonsalo Turvetuot

Loukkuun

oja LSY

Isoneva 95,5 ha Lestijoki 19/2013/1

Lyhenteiden selitykset:

PSAVI = Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

LSSAVI = Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

UUSI 

HAKEMUS / 

LUVAN 

UUSINTA

PUHDISTAM

OTYYPPI
KUORMITTAJA

PURKUV

ESISTÖ

LUPAVIR

ANOMAIN

EN

LUVAN 

PVM.

ILMASTUSLI

NJOJEN 

LKM.

LSU = Länsi-Suomen ympäristökeskus

LSY = Länsi-Suomen ympäristölupavirasto

LUPARAJAT

BOD7ATU Kok - P SS CODCr NH4-N Muut

2

Lammaso

ja/Viirretjo

ki

15.2.2013, 

saanut 

lainvoiman 

26.2.2016

2

1

Jätevedet siirtoviemärissä Kokkolan jätevedenpuhdistamolle elokuusta 2016 lähtien. Vesistö- ja kalataloustarkkailun jälkitarkkailu v. 2017-2018

Jätevedet siirtoviemärissä Kokkolan jätevedenpuhdistamolle elokuusta 2016 lähtien. Vesistö- ja kalataloustarkkailun jälkitarkkailu v. 2017-2018

Valitettu v. 

2012

Hakemus 

jätetty 2015

Liite 1





KÄYTTÖTARKKAILUN YHTEENVETOLOMAKE   Vuosi_________ Liite 3

Kunta: _____________________ Puhdistamo   ________________

Kk Käsitelty jätevesi Jäteve

min. keskim. max. yht. m
3
/kk 1. 2.

kg/kk g/m
3

kg/kk g/m
3

tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

Yhteensä koko vuonna

Keskimäärin vuorokautta kohti  ------  ------

Koko vuosi: Sähkön kulutus ________________________kwH/vuosi

Polymeeri (jätev./liett.) ___________ / ___________   kg/vuosi

Kalkki (jäteveteen) ________________________ kg/vuosi

Kalkki (lietteeseen) ________________________ kg/vuosi

Koko vuosi: Lietteen käsittely ja loppusijoitus:

Maanviljelykseen ________________________ m3/vuosi

Kaatopaikalle ________________________ m3/vuosi

Toiselle laitokselle ________________________ m3/vuosi

Laitoksen nimi  _______________________________________________________________

Lietettä kompostoitu ________________________ m3/vuosi

Varastoja purettu ________________________ m3/vuosi

Lietettä toiselta laitokselta   ______________________ m3/vuosi________________________ m3/vuosi

Laitoksen nimi      _______________________________________________________________

Saostuskaivolietettä ________________________ m3/vuosi

Jätteiden loppusijoitus:

Välppäjätettä ________________________ m3/vuosi

Vastaanottaja      _______________________________________________________________

Hiekanerotuksen jätettä ________________________ m3/vuosi

Vastaanottaja      _______________________________________________________________

Puhdistamon hoitajan nimi, osoite ja puhelinnumero:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Ohitustiedot ilmoitettu erillisellä lomakkeella

Ei ohituksia

Pyydetään toimittamaan välittömästi laskentajakson päätyttyä velvoitetarkkailua suorittavalle 

konsultille.



Liite 4

Huom!

Pyydetään toimittamaan välittömästi laskentajakson

päätyttyä velvoitetarkkailua suorittavalle konsultille.

PÄIVITTÄISTEN OHITUSTEN YHTEENVETOLOMAKE VUODELTA ________

Kunta ___________________________________

Puhdistamo ___________________________________

Laskentajakso ___________________________________

Pvm. Käsitelty m
3
/d Jätevedet yht. m

3
/d

1 2 3

1. Kokonaan käsittelemätön (esim. vuotovedet, sähkökatkot)

2. Osittain käsitelty (merkitse käsittelytapa, esim. esiselkeytys)

3. Verkostossa ja pumppaamolla tapahtuneet ohitukset

Ohitukset m
3
/d



Liite 5

_________________________________ viemärilaitoksen virtaamat ________

1. 27.

2. 28.

3. 29.

4. 30.

5. 31.

6. 32.

7. 33.

8. 34.

9. 35.

10. 36.

11. 37.

12. 38.

13. 39.

14. 40.

15. 41.

16. 42.

17. 43.

18. 44.

19. 45.

20. 46.

21. 47.

22. 48.

23. 49.

24. 50.

25. 51.

26. 52.

Pyydetään toimittamaan välittömästi laskentajakson päätyttyä velvoitetarkkailua suorittavalle 

konsultille.

Täyttöohjeita:

- kokonaisvirtaama = käsitelty + ohijuoksutettu vesimäärä

- Q max = kyseisen viikon suurin vuorokausivirtaama

- virtaama m
3
/viikko tarkoittaa maanantaista maanantaihin olevan ajanjakson virtaamaa

- jos vuodenvaihde sattuu keskelle viikkoa, merkitään kuitenkin täyden viikon

virtaama

- mikäli virtaamamittari on ollut epäkunnossa, arvioidaan virtaama

Kokonais-

virtaama 

m3/viikko

Q max 

m
3
/d

Viikko 

nro

Kokonais-

virtaama 

m3/viikko

Q max 

m
3
/d

Viikko 

nro



PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO - MALLI LIITE 6.1

(xx jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailut 201x) Laskentajakso 1/4 201x

29.9.2016

KUORMITUS

Pvm/ ESIM 7.1. 27.1. 10.2. 28.2. 9.3. 30.3. Kesk. Jakso

Vesimäärä

Tuleva m
3
/d

Ohitus m
3
/d

Käsitelty m3/d

BOD7(ATU)

Tuleva mg/l

Käsitelty mg/l

Vesistöön mg/l

Tuleva kg/d

Ohitus kg/d

Käsitelty kg/d

Vesistöön kg/d

Käsittelyteho %

Kokonaisteho %

Kokonaisfosfori

Tuleva mg/l

Käsitelty mg/l

Liukoinen mg/l

Vesistöön mg/l

Tuleva kg/d

Ohitus kg/d

Käsitelty kg/d

Vesistöön kg/d

Käsittelyteho %

Kokonaisteho %

Kokonaistyppi

Tuleva mg/l

Käsitelty mg/l

Vesistöön mg/l

Tuleva kg/d

Ohitus kg/d

Käsitelty kg/d

Vesistöön kg/d

COD(Cr) kem. hapenkul.

Tuleva mg/l

Käsitelty mg/l

Vesistöön mg/l

Tuleva kg/d

Ohitus kg/d

Käsitelty kg/d

Vesistöön kg/d

Käsittelyteho %

Kokonaisteho %

Ammoniumtyppi

Vesistöön mg/l

Vesistöön kg/d

Nitrifiointiaste %

Kiintoaine 

Tuleva mg/l

Käsitelty mg/l

Vesistöön mg/l

Tuleva kg/d

Ohitus kg/d

Käsitelty kg/d

Vesistöön kg/d

Käsittelyteho %

Kokonaisteho %



PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO - MALLI LIITE 6.2

(xx jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailut 201x)

MUUT MITATUT SUUREET

Pvm/ ESIM 7.1. 27.1. 10.2. 28.2. 9.3. 30.3. Kesk. Jakso

Lämpötila °C

Tuleva

Käsitelty

Kemikaalit

PIX g/m3

PAX g/m3

Kalkki g/m3

Polymeeri g/m3

Alkaliteetti mmol/l

Tuleva

Käsitelty

pH

Tuleva

Käsitelty

Kokonais Cr mg/l

Tuleva

Käsitelty

Sulfidi mg/l

Tuleva

Käsitelty

Rasvat mg/l

Tuleva

Käsitelty

Johtokyky mS/m

Tuleva

Käsitelty

NO2+NO3-N mg/l

Tuleva

Käsitelty

Käsitelty

Al (Suod. 0,45 µm) mg/l

Fe (Suod. 0,45 µm) mg/l

E.coli kpl/100 ml

fek. Enterok. kpl/100 ml

PROSESSIOSIOIDEN KUORMITUS

Pvm/ ESIM 7.1. 27.1. 10.2. 28.2. 9.3. 30.3. Kesk. Jakso

Ilmastus

Lietepitoisuus

Liete 1 mg/l

Liete 2 mg/l

Keskiarvo mg/l

Pal.liete 1 mg/l

Pal.liete 2 mg/l

Keskiarvo mg/l

Ylijäämäliete mg/l

1/2 h lask.

Liete 1 ml/l

Liete 2 ml/l

Palautusliete 1 ml/l

Palautusliete 2 ml/l

Lieteindeksi

Liete 1 ml/g

Liete 2

Keskiarvo

Palautusliete 1 m3/d

Palautusliete 2 m3/d

Happi 1 mg/l

Happi 2 mg/l

Tilavuus m3

Tilakuorma kgBHK/m3

Kiintoaine mg/l

Lietekuorma LMLSS kg/BHK/kgSS/d

Ylijäämäliete m3/d



PUHDISTAMOTARKKAILUN TULOSTEN YHDISTELMÄTAULUKKO - MALLI LIITE 6.3

(xx jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailut 201x)

PROSESSIOSIOIDEN KUORMITUS

Pvm/ ESIM 7.1. 27.1. 10.2. 28.2. 9.3. 30.3. Kesk. Jakso

Pal. Suhde %

Lieteikä d

Viipymä h

Selkeytys

Pinta-ala m2

Tilavuus m3

qmax m3/h

Sh m/h

SMLSS m/h

SSS kgSS/m2h

Viipymä h

Happi 1 mg/l

Happi 2 mg/l

Näkösyvyys 1 cm

Näkösyvyys 2 cm

Jälkiselkeytys

Pinta-ala m2

Tilavuus m3

qmax m3/h

Sh m/h

Viipymä h

Näkösyvyys 1 cm

Näkösyvyys 2 cm

Virtausmittari m3/h

V-pato m3/h

Lausunto:



Lestijoen yhteistarkkailu 2017 – 2020 (2021)   LIITE 7 

Kuormitustarkkailu   -––––  34 kpl/ vuosi T + L + teollisuuslinjat 
Vesistötarkkailu           4 x 11 = 44 kpl/ vuosi (+ jälkitarkkailu vuonna 2017 neljältä paikalta) 

Havaintopiste/ Kuukausi 

Puhdistamo I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yht. 
H 1           4 

Himanka ––– ––– ––– ––– ––– ––– 6 
H 2          4 

K 1          4 

T 3          4 

T 2          4 

Toholampi kk *) ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 12 

T 1          4 
S 2          4 

Sykäräinen ––– ––– ––– ––– 4 

S 1          4 

Kannus ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 12 

V 2          4 

Lam          4 

V 1          4 

L 2  (2017)          4 

L 1  (2017)          4 

N 2  (2017)          4 

N 1  (2017)          4 

*) = lisäksi toinen tuleva teollisuuslinjalta ja biotornista lähtevä 

Tokonsalo Oy:n, Isonevan turvetuotantoalueen vesistötarkkailu alla olevan mukaisesti: 

Vesistötarkkailu      4 x 4 = 16 kpl/ vuosi 

Havaintopiste Kuukausi 

Tokonsalo Oy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yht. 
To 1           4 

To 2          4 

To 3          4 

To 4          4 

Lisäksi Tokonsalon päästötarkkailu tarkkailuohjelman mukaisesti. 



(Liite 3) ISONEVAN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUSUUNNITELMA 

Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan vuosittain Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Toholammin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Käyttötarkkailusta pidetään päiväkirjaa ja se säilytetään koko tuotannon ja jälkihoitovaiheen 
ajan. Tarvittaessa päiväkirja esitetään valvoville viranomaisille. Päiväkirjamerkinnöistä tehdään 
vuosittain yhteenveto, joka toimitetaan tarkkailuvuoden loppuun mennessä päästö- ja vaikutus-
tarkkailujen suorittajille ja tarvittaessa viranomaisille. 

Käyttöpäiväkirjaan merkitään seuraavat tiedot:  

- tuotannon aloittaminen ja lopettaminen sekä tuotantopäivät
- tuotantomenetelmä
- ojitusten ja perkausten tarkat kaivuajat ja -paikat
- kunnostukset ja tuotannon eteneminen
- vesiensuojelurakenteiden valmistuminen, kunnon seuranta, havainnot toimivuudesta
- kemikaalien käyttömäärät
- poikkeamat vesiensuojelusuunnitelmista
- laskeutusaltaiden ja lietesyvennysten tyhjentäminen
- ojastojen puhdistukset
- mittapatojen ja -laitteistojen asennukset, huolto ja korjaukset
- pumppaamojen asennukset, käyttöaika ja häiriöt
- sadanta, haihdunta ja tuulitiedot
- muut huomiot esim. rankkasateiden kesto ja seuraukset
- jätehuoltoon liittyvät toimet
- kaivannaisjätteiden lajit, määrät, varastointi ja siirrot
- näytteiden ottoajat
- aumojen paikkojen muutokset
- pölyn ja melun seuranta sekä tuulitauot
- muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta maaperään, vesistöön tai pöly- ja

melupäästöihin
- toimintaan kohdistuneet valitukset ja niiden käsittely

Vesiin johdettavien päästöjen tarkkailu 

Tuotantovaihe  

Virtaama mitataan jatkuvatoimisesti ympäri vuoden. 

Vesinäytteet otetaan laskuojaan johdettavista vesistä ennen pintavalutuskenttää ja sen jäl-
keen. Vesinäytteet otetaan 1.4.–31.12. kahden viikon välein ja 1.1.–31.3. kuukauden välein. 
Kevättulvan aikaan (pääsääntöisesti 15.4.–15.5.) näytteet otetaan kerran viikossa. Näytteistä 
määritetään alla mainittu laaja analyysivalikoima talvella ja kevättulvakaudella joka toinen näyt-
teenottokerta ja kesällä (15.5.–15.9.) joka kolmas näytteenottokerta. Muulloin määritetään 
suppea analyysivalikoima.  

Liite 8



Laaja analyysivalikoima  Suppea analyysivalikoima 

kiintoaine  kiintoaine 
CODMn CODMn 
kok P kok P 
kok N kok N 
pH pH 
NH4-N väri 
PO4-P (suod.) Fe 
Fe 
väri 

Kun pintavalutuskentältä lähtevän veden pH on alle 5, on lisäksi määritettävä asiditeetti, sul-
faatti sekä raskasmetallit Cd, Ni, Pb ja Hg.   

Vesienkäsittelyn teho lasketaan vuoden keskiarvona ennen tehostettua käsittelyä ja sen jäl-
keen otettujen näytteiden pitoisuuksien perusteella häiriötilanteet mukaan lukien. Päästöt las-
ketaan sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt lasketaan käyttäen taustapitoisuuksina 
luonnontilaisen suon pitoisuuksia: kokonaisfosfori 20 µg/l, kokonaistyppi 500 µg/l ja kiintoaine 
2 mg/l ja tuotantoalueella mitattuja virtaamia. CODMn-taustapitoisuutena käytetään elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymää pitoisuutta.  

Jälkihoitovaiheen päästöjä tarkkaillaan ohjelman mukaisesti kahden vuoden ajan tai kunnes 
tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön.  

Raportointi  
Päästötarkkailun mittausten tulokset toimitetaan niiden valmistuttua elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttö- ja päästötarkkailun yh-
teenvetoraportti toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. 

Laadunvarmistus 

Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja. Tarkkailuraporteissa esitetään myös tarkkai-
lua koskevat epävarmuustekijät sekä käytetyt laskentamenetelmät. Raporteissa esitetään tar-
peelliset tarkentamis- ja muutossuositukset. 
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      Liite  9 
 
Lestijoen vesistötarkkailun havaintopisteiden tarkistetut peruskoordinaatit ja vesistökoodit 
 
Piste Paikka    Koordinaatit (PK)   Vesistöalue 
 
Lestijoen vesistö 
 
S 2 Lestijoki Hirvikoski, Sykäräisen puhd yläpuoli  7056290 – 2522060          51.032  
S 1 Lestijoki (Parkkikoski), Sykäräisen puhd alapuoli  7060250 – 2519770        51.031 
 
T 3 Lestijoki 10700, Toholammin puhd yp Sievintien silta 7075060 – 2512800          51.023  
T 2 Lestijoki, Toholampi uimaranta   7075230 – 2512360          51.023  
T 1 Lestijoki, Tohol puhd alapuoli    7075500 – 2511870          51.023  
 
K 1 Lestijoki, Kannus Kajaanintie   7089220 – 2496280         51.021 
 
H 1 Lestijoki 10800 8-tien silta, Himangan puhd yp  7107010 – 2483360          51.011 
H 2 Lestijoki, Himangan puhdistamon  ala  7107960 – 2482270          51.011 
 
Tokonsalon Isoneva 
To 1 Lestijoki, Siltamäki (mts)  Loukkuunojan yp   7066770 – 2516410           51.031 
To 3 Lestijoki, Kleemola (pikkutien silta) Loukkuunojan ap 7069770 – 2515430           51.031 
To 2 Loukkuunoja, Isonevan ap (Tokonsalon turvetuotanto) 7068627 – 2514820           51.038 
To 4 Isonevan purkuoja (Tokonperällä sijaitsevien selkeytysaltaiden 7068174 – 2512808  
 alimman altaan purkupää) 

 

Viirrejoen vesistö 
 
Lam Lammasoja, Kannuksen jätevesien purkuoja  7091190 – 2490460             84.063 
V 2 Viirrejoki, (Tuomaalan silta, Lammasojan) yläpuoli P2 7091030 – 2490690             84.063 
V 1 Viirrejoki, (Lammasojan ap, Tilustien silta) Kaaransil P3 7091800 – 2489340             84.063 
 

Lohtajanjoen vesistö  
 
L 2 Lohtajanjoki, Lohtajan puhd yp, meijerin silta  7103720  - 2476640             84.061 
L 1 Lohtajanjoki, Lohtajan puhd ap, Niemen silta  7104830 – 2476510             84.061   
 

Niemenjoki 
 
N 2 Niemenjoki, (Marinkaisten) puhd yp, (vanhan tien silta) 7093570 – 2471980             84.057 
N 1 Niemenjoki, (Marinkaisten) puhd alapuoli  7093700 – 2471700             84.057 
  

 
Ympäristöhallinnon havaintopaikat (seurannassa olevat pisteet): 
Lestijärvi  Syvänne, vedenlaadun seuranta järvisyvänteillä  7047600 – 2542440            51041 
Lestijoki Kallisenkoski, Maa- ja metsätal kuormituksen ja sen vaik seur 7064700 – 2517170           51.031 

 
Perämeri Le-1 Himangan edusta    7111255 – 2478059          99.31 
Perämeri Le-2 Himangan edusta    7113145 – 2474011            99.31 
 
Lestijoki 10 700 Toholampi   7075059 – 2512800  
Lestijoki 10 800 8-tien silta   7107012 – 2483360  
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