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1. Puheenjohtaja Janne Kärkkäinen avasi kokouksen.
2. Edellisen kokouksen muistioon ei ollut huomautettavaa.
3. Janne Kärkkäinen tarkasteli Koitereen säännöstelyn mittareita sekä säännöstelyn suositusten
toteutumista vuonna 2008.
Suositus 1: Talven ja kevään vedenkorkeudet.
Suositus toteutui hyvin vuonna 2008, mikä todettiin jo edellisessä kokouksessa.
Suositus 2: Alkukesän vedenkorkeudet
Alkukesän vedenkorkeudet jäivät tavoiteputkea hieman alemmas. Todettiin, että tämä johtui
ensisijassa varautumisesta kevään ennustettuihin suuriin vedenkorkeuksiin, jotka eivät toteutuneet kuivasta toukokuusta johtuen sekä kesän kalliista sähkön hinnasta. Suositusten mukaisesti
alkukesän vedenkorkeus ei noussut enää kesäkuun alun jälkeen.

• Torikatu 36 A ⋅ PL 69, 80101 Joensuu ⋅ Puh. 020 490 108 ⋅ Faksi 020 490 5010⋅ kirjaamo.pka@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/pka
• Torikatu 36 A ⋅ PB 69, FI-80101 Joensuu, Finland ⋅ Tfn +358 20 490 108 ⋅ Fax +358 20 490 5010 ⋅ kirjaamo.pka@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/pka
• Yliopiston toimipaikka ⋅ Yliopistokatu 7 ⋅ PL 69, 80101 Joensuu ⋅ Puh. 020 490 108 ⋅ Faksi 020 490 5020 ⋅ kirjaamo.pka@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/pka
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Suositus 3: Loppukesän vedenkorkeudet
Vedenpinnan alenema kesäkuun ylimmästä elokuun alimpaan oli vuonna 2008 noin 25 cm, kun
suositus on vähintään 20 cm. Elokuun alkupuolella vedenkorkeus laski tavoiteputken alapuolelle. Mikael Tervaskanto totesi, että vedenpinnan alenemistavoitteesta pidettiin kiinni osin tavoiteputken kustannuksella.
Yleisesti oltiin sitä mieltä, että kesän 2008 vedenkorkeudet olivat hyvät, ja syyskuunkin matalahkot vedenkorkeudet (NN+143,30–40m) vielä menettelivät. Matalammista vedenkorkeuksista
johtuen hiekkarannat näkyivät hyvin, eikä eroosiokaan ollut iso ongelma. Todettiin, että kesäkuun vedenpinnan jäädessä kovin alas voidaan kesä-elokuun 20 cm vedenlaskutavoitteesta tinkiä.
Suositus 4: Loka-joulukuun vedenkorkeudet
Suositus näyttää toteutuvan hyvin vuonna 2008.
Suositus 5: Rantojen suojaus
Mikael Tervaskanto esitteli suunnitelmaa ensisijaisten eroosiorantojen suojaamiseksi. Edellisessä kokouksessa esitetyn suunnitelman aikatauluun oli tullut muutoksia niin, että kesällä 2008
kartoitettiin ja tarkastettiin kohteet, ja varsinaiset suojaustoimet tehdään kesästä 2009 alkaen.
Suunnitelman mukaan vuonna 2009 suojauksia tehtäisiin seuraavasti:
• Savilahti, Haapajoki, Tyrjänsaari: vapaa-ajanviettopaikan niemen sortumat, korjaus kiveämällä
• Tyrjänsaari, Koivuranta: eroosio käyttörannalla ja rakennuksen läheisyydessä, korjaus kiveämällä
• Ruotalahti: niemen sortumat, lopullinen korjaustapa päättämättä
Tervaskanto keskustelee Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen Mikko Hinkkasen kanssa
eroosiosuojausten tarkemmasta toteutustavasta. Todettiin, että rantojen suojaus etenee vanhan
käytännön mukaisesti.
Suositus 6: Kantojen ja muun puuaineksen poisto
Etenee vanhan käytännön mukaisesti.
Suositus 7: Rantojen siivous
Rantojen siivoustalkoot jatkuvat, ja rannat ovat melko siistissä kunnossa. Heikki Pönkkä mainitsi Hiienjoen suiston läheisen valkaman törkyisestä kunnosta.
Suositus 8: Kalakantojen hoito ja kalastus
Raimo Maksimainen totesi, että petokalojen istutuksia on vähennetty muikkukantojen vahvistamiseksi. Timo Turunen kertoi, että vuonna 2008 Koitereeseen on istutettu järvitaimenta 9000
kpl kaksivuotisia ja 1400 kpl kolmevuotisia kaloja. Näistä kaksivuotisilla poikasilla tuotto on
ollut heikko. Kuhaistutuksia on vähennetty voimakkaasti, sillä kuha lisääntyy Koitereesssa tehokkaasti luonnostaan.
Suositus 9: Veneväylien ja karikoiden merkitseminen
Janne Kärkkäinen kertoi, että Koitereen suunnitellut veneväylät on kartoitettu, ja väylien merkitsemisen aikataulu riippuu ympäristökeskuksen rahatilanteesta. Raimo Maksimainen esitti
toiveen, että nykyisille varsin harvaan merkityille veneväylille tehtäisiin lisämerkintöjä joidenkin karien läheisyyteen. Janne Kärkkäinen lupasi edistää asiaa.
Suositus 10: Koitereen kalastus- ja veneilykartan uusintapainos
Raimo Maksimainen kertoi, että uusintapainokselle haetaan sponsoria, ja että hanke on tarkoitus toteuttaa alkuvuonna 2009.
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Suositus 11: Vedenkorkeuksien yleisöasteikoiden perustaminen
Janne Kärkkäinen totesi, että perustetut asteikot tarkistetaan ja korjataan kuluvana talvena.
Suositus 12: Virkistyskäytön ohjaus
Seppo Lehtinen kertoi, maanvuokrausneuvottelut kunnan ja Vattenfall Oy:n kanssa Lammassaareen perustettavien virkistyspaikkojen perustamiseksi ovat edenneet. Todettiin myös, että
nuotiopaikkoja pitäisi olla suunnitelmien mukaiset kuusi kappaletta, jottei "villit" nuotiopaikat
lisäänny.
Suositus 13: Tiedottaminen
Keskusteltiin yleisötilaisuuden järjestämisestä Ilomantsin toritapahtuman yhteydessä ensi heinäkuussa. Raimo Maksimainen kertoi, että tapahtuman kalastusalueen infopisteen yhteyteen voi
tulla myös Koitereen säännöstelyn esittely. Palataan asiaan, kun tapahtuman tarkempi ajankohta
selviää. Kalastusalueet julkaisevat edelleen Kalaan Ilomantsiin -opasta.
Suositus 14: Suositusten täytäntöönpanon ja vaikutusten seuranta
Todettiin, että asia etenee suunnitellusti.
Suositus 15: Vesiluonnon ja linnuston tilan seuranta
Heikki Pönkkä esitteli tekemänsä Koitereen linnustoselvityksen tuloksia kesältä 2008. Pönkän
kooste selvityksestä jaettiin kokouksessa. Selvitys toistetaan ensi vuonna samaan aikaan eli kesäkuun alkupuolella ja elokuussa. Pönkkä totesi, että kesä 2008 oli Koitereen vedenkorkeuden
puolesta linnustolle erittäin sopiva, mutta koleat ja sateiset säät eivät muutoin suosineet pesintää.
Suositus 16: Laajennettu vedenlaadun seuranta
Janne Kärkkäinen lupasi selvittää seuraavaan kokoukseen Koitereen vedenlaadun seurantatuloksia.
Suositus 17: Säännöstelysuositusten vaikutukset alapuoliseen vesistöön tutkitaan
Janne Kärkkäinen lupasi, että ympäristökeskus vie asiaa eteenpäin Siikavaaran yksityistien vastoin suosituksia rakennetun sillan osalta. Siltaa ei ole mitoitettu mittavia ohijuoksutuksia varten.
Erik Mälkki kertoi ohijuoksutuksiin liittyen, että Pamilon ykköskoneisto remontoitaneen vuonna 2010.
Suositus 18: Selvitys Koitereen muikkukannoista
Kalastuskunta on tehnyt koekalastuksia, ja ne uusitaan ensi vuonna.
Suositus 19: Kalojen elohopeapitoisuuksien tutkimus ja seuranta
Kalojen elohopeapitoisuuksien tutkimus ja seuranta on voimayhtiön velvoite. Vattenfall Oy on
tehnyt sopimuksen Joensuun yliopiston kanssa tutkimuksen järjestämisestä.
Suositus 20: Selvitys veden nousemisesta jäälle
Jäähavainnointi Koitereella aloitettiin viime talvena, ja sitä jatketaan. Sovittiin, että tarkastellaan seuraavassa kokouksessa kahden edellisen talven jääseurannan tuloksia vertailuvesistöineen. Raimo Maksimainen kertoi, että Koitereella oli viime talvena poikkeuksellisen suuria paikallisia eroja veden jäälle nousun suhteen.
Suositus 21: Selvitys tulvavesien padottamisen vaikutuksista
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus jatkaa selvityksiä, jotka etenevät muihin projekteihin liittyvinä.
Suositus 22: Muut mahdolliset lisäselvitykset tai -tutkimukset

4/4
Ei ilmennyt muita lisäselvityksiä tai -tutkimuksia.

4. Muut asiat
Mikael Tervaskanto kertoi Hiiskosken padon viimekesäisistä korjaustöistä, joissa uusittiin padot puiset neulat. Tervaskanto mainitsi, että korjaustöillä ei ole ollut ainakaan vähentävää vaikutusta Ala-Koitajoen virtaamiin.
Kyösti Ikonen kysyi Koitereen alueella tehdyistä hakkuista ja mainitsi, että ranta-asukkaat ovat
olleet tyytymättömiä metsäkoneurakoitsijan joihinkin toimintatapoihin. Erik Mälkki kertoi, että
Vattenfall Oy on antanut luvan hakkauttaa metsiään Stora Enson ja Tornatorin metsien hakkuiden yhteydessä eikä ole tietoinen ko. häiriöistä. Mälkki lupasi kuitenkin selvittää asiaa. Vahvana arveluna esitettiin, että Stora Enso olisi hakkuuoikeuden omistaja ja näin vastaisi asiasta.
Janne Kärkkäinen kertoi, että Koitajoen Lylykosken pohjapadon rakentamisesta on järjestetty
tarjouskilpailu, ja urakoitsija on valittu. Rakentaminen saataneen käyntiin kevättalvella, kun joen virtaamat pienenevät.
5. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään Ilomantsin kunnanvirastolla Sampolassa maanantaina 8.6.2009
klo 10.
6. Kokous päätettiin kello 12.
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