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Ilomantsin kunta, kunnanhallitus
Tyrjänsaaren kyläyhdistys
Kivilahden kyläyhdistys
Huhuksen kyläyhdistys
Koitereen kalastusalue
Koitajoen kalastusalue
Pohjois-Karjalan LS-piiri / PKLTY
Vattenfall Sähköntuotanto Oy
RKTL
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, sihteeri

1. Janne Kärkkäinen avasi kokouksen. Paikalla olleet uudet henkilöt, Teemu Nurmi Vattenfallilta,
Tiina Käki ELY:sta ja Tapio Sutela RKTL:sta esittäytyivät. Nurmi toimii Marja Rankilan sijaisena ja Käki Teppo Linjaman sijaisena tämän työskennellessä Pielisen säännöstelyselvityshankkeessa. Tapio Sutela koostaa Koitereen säännöstelyn kehittämisen seurannan yhteenvetoraportin.
2. Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistio. Muistioon ei ollut huomautettavaa. Seurasi
keskustelua, jossa palattiin edellisessä kokouksessa esillä olleisiin asioihin. Seppo Lehtinen kysyi, voiko Lammassaaren laavun ja kodan ympäristössä Vattenfallin alueella sijaitsevia myrskyn kaatamia puita korjata polttopuiksi. Teemu Nurmi lupasi selvittää asiaa. Teppo Linjama
varmistaa asian myös ELY:n luonnonsuojelupuolelta. Eila Piippo kertoi, että hän ottaa keväällä
yhteyttä rantansa eroosioasiassa Teemu Nurmeen.
3. Kärkkäinen ja Linjama kävivät läpi Koitereen suositusten toteutumista vuonna 2011.
Suositus 1: Talven ja kevään vedenkorkeudet
Suosituksen pyrkimys talven ja kevään vedenkorkeuksien nostoon toteutui vuonna 2011 suosituksen mukaisena, mikä todettiin jo edellisessä kokouksessa. Vuoden 2012 osalta suositusten
toteutumista ei pysty vielä tarkastelemaan. Vedenkorkeus 6.2.2012 oli NN+143,07 m.
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Suositus 2: Alkukesän vedenkorkeudet
Alkukesän vedenkorkeussuositus toteutui vuonna 2011 hyvin, mikä todettiin jo edellisessä kokouksessa.
Suositus 3: Loppukesän vedenkorkeudet
Loppukesän vähitellen laskevan vedenkorkeuden tavoite toteutui vuonna 2011 hyvin, mikä todettiin jo edellisessä kokouksessa.
Suositus 4: Loka-joulukuun vedenkorkeudet
Suositus toteutui vuonna 2011 hyvin. Joulukuun alussa Koitereen vedenkorkeus oli viitenä päivänä suosituksen mukaisen NN+143,85 m yläpuolella maksimivedenkorkeuden ollessa
NN+143,88 m.
Suositus 5: Rantojen suojaus
Teemu Nurmi kertoi Koitereen rantojen meneillään olevista kunnostuksista. Tällä kevätkaudella suojauskohteita on yhteensä yhdeksän, joista viisi on toteutettu, kaksi on kesken ja kaksi
aloittamatta. Suurin osa kohteista sijaitsee Pekkarinniemessä. Nurmi lupasi esitellä talvikaudelle 2012–2013 suunniteltuja kohteita syksyn kokouksessa.
Suositus 6: Kantojen ja muun puuaineksen poisto
Etenee aiemman käytännön mukaisesti.
Suositus 7: Rantojen siivous
Kalastusalueen ja kyläyhdistysten on tarkoitus järjestää siivoustalkoita ensi kesänäkin. Teemu
Nurmi totesi, että edelliskokouksessa esille tuotu Hiienlahden pudotuspaikan alueen tilanteen
selvittäminen etenee.
Suositus 8: Kalakantojen hoito ja kalastus
Keskusteltiin monipuolisesti kala-asioista. Uusia selvityksiä ei ole ilmennyt.
Suositus 9: Veneväylien ja karikoiden merkitseminen
Veneväylien ja karikoiden merkitsemisestä ei ilmennyt uutta tiedotettavaa. Keskusteltiin Lylykosken pohjapadon tilanteesta. Janne Kärkkäinen kertoi, että heinäkuussa on tarkoitus järjestää
koeajotilaisuus, jossa pohjapadon yhteydessä olevan kanavan toimintaan on mahdollisuus tutustua. Kärkkäinen totesi, että padon uusimiseen ryhdyttiin, jotta vesiluvan mukainen vedenpinta
voitaisiin varmistaa Lylykosken yläpuolella, ja lisäksi vanha pato olisi vaatinut tiheää ylläpitokorjausta. Seppo Lehtinen totesi, että pato oli aiemmin toimivampi ja että nykyisellään siitä ei
pääse kaikilla veneillä. Markku Uusitalo taas oli tyytyväinen nykyisen padon ja siihen liittyvän
monitoimikanavan toimintaan.
Suositus 10: Koitereen kalastus- ja veneilykartan uusintapainos
Raimo Maksimainen kertoi, että hanke ei ole edennyt. Eila Piippo kertoi terveisinä kunnasta, että kunta ei halua vetovastuuta hankkeessa, mutta se voinee osallistua pienellä avustuksella kartan kustannuksiin, jos esim. Leader-rahoitusta saadaan. Keskusteltiin yleisesti painettujen karttojen tarpeellisuudesta. Nähtiin arvoa myös painetuilla kartoilla, vaikka monet käyttävätkin
GPS-laitteita. Maksimainen arveli, että aiempaa pienemmällä kartan painosmäärällä tultaisiin
toimeen. Riitta Niinioja kertoi, että Maanmittauslaitos vapauttaa kartta-aineistonsa yleiseen
käyttöön toukokuussa.
Suositus 11: Vedenkorkeuksien yleisöasteikoiden perustaminen
Suosituksen osalta ei ilmennyt uutta kerrottavaa.
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Suositus 12: Virkistyskäytön ohjaus
Virkistyskäytön ohjaus etenee entisen käytännön mukaan.
Suositus 13: Tiedottaminen
Etenee aikaisemman käytännön mukaisesti. Koitereen nettisivuille on tehty isompi päivitys alkuvuonna. Pidettiin hyvänä, että Koitajoen ja Koitereen kalastusalueiden nettisivulta laitetaan
linkki Koitereen sivuille. Sovittiin, että Teemu Nurmi toimittaa Teppo Linjamalle Vattenfallin
kuvauksen suositusten toteutumisesta vuonna 2011. Linjama tarkistaa ja kuittaa toteutumakuvauksen sekä toimittaa sen Koitereen sivuille.
Suositus 14: Suositusten täytäntöönpanon ja vaikutusten seuranta
Etenee aikaisemman käytännön mukaisesti.
Suositus 15: Vesiluonnon ja linnuston tilan seuranta
Viime kevään aikaisen jäidenlähdön takia mittaritarkastelun perusteella kuikan pesistä olisi
näyttänyt tuhoutuneen viime kesänä valtaosa. Heikki Pönkkä kuitenkin totesi alkukesän maastotarkastelun perusteella, että vuosi oli kuikan pesinnän kannalta hyvä. Pönkkä lupasi toimittaa
loppuraporttia varten lyhyen kuvauksen linnuston seurannasta viiden vuoden seurantajaksolta.
Suositus 16: Laajennettu vedenlaadun seuranta
Riitta Niinioja kertoi, että Koitereella on seurantajaksolla 2007–2011 haettu vesinäytteet viideltä lahtialueelta kaksi kertaa talvessa ja kerran kesässä. Lisäksi seurannassa on ollut syvännepaikkoja, jotka kuuluvat ympäristöhallinnon yhteiseen seurantaohjelmaan 2009–2012. Muutamilla lahtialueilla on ollut talvella paikoin vähähappisuutta, mistä on aiheutunut fosforin liikkeellelähtöä. Kesällä levämäärää indikoiva kloforylli a -pitoisuus on ollut paikoin koholla joillakin lahtialueilla. Lahtialueet eivät ole seurannassa tänä vuonna. Niinioja kertoi Koitereen seurannan olevan paremmalla tasolla kuin kehittämisselvitystä ennen. Seurantaan kuuluu vedenlaadun lisäksi vesibiologista seurantaa aiempaa enemmän: kasviplanktonseurantaa (tehty vuodesta 1963 määrävuosin), pohjaeläimistön seurantaa (tehty vuodesta 1986 määrävuosin), ja tänä
vuonna tehdään myös vesikasvillisuusselvitys.
Suositus 17: Säännöstelysuositusten vaikutukset alapuoliseen vesistöön tutkitaan
Asiassa ei ole ilmennyt uutta.
Suositus 18: Selvitys Koitereen muikkukannoista
Etenee aikaisemman käytännön mukaisesti.
Suositus 19: Kalojen elohopeapitoisuuksien tutkimus ja seuranta
Teppo Linjama kertoi Pirjo Kososen terveisinä, että kalojen elohopeatutkimus etenee ja että erityisesti mateita kaivattaisiin tutkimukseen. Raimo Maksimainen totesi, että ihmiset eivät välttämättä mielellään aivan talkoilla toimita kalanäytteitä nykyisen kalliin polttoaineen aikana ja
toivoi eräänlaista kiinteää minimipalkkiota toimitetuille kalanäytteille.
Suositus 20: Selvitys veden nousemisesta jäälle
Etenee aiemman käytännön mukaisesti.
Suositus 21: Selvitys tulvavesien padottamisen vaikutuksista
Aikaisempiin selvityksiin ei kokouksessa ollut lisättävää.
Suositus 22: Muut mahdolliset lisäselvitykset tai -tutkimukset
Muita selvityksiä tai tutkimuksia ei tullut esille.
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4. Muut asiat
Keskusteltiin seurannan yhteenvetoraportista. Raporttia tekee Tapio Sutela Oulun RKTL:sta.
Suomen ympäristökeskus toimittaa raporttiin mittaritarkasteluosuuden. Heikki Pönkkä painotti,
että koska raportin kohderyhmänä ovat kaikki vesistön käyttäjät, pitää raportissa olla selkeästi
sanottu, miten ja miksi on päädytty kyseisiin tuloksiin ja johtopäätelmiin. Ryhmässä oltiin tyytyväisiä Vattenfallin toimintaan suositusten noudattamisessa sekä yleensä yhteistyöhön seurannan aikana. Pidettiin hyvänä, että seurantaraportti hyväksyttäisiin vaikka eri osapuolten allekirjoituksin, koska se sisältää mahdollisesti uusia suosituksia vastuutahoineen. Sovittiin, että ELY
toimittaa raportin kommenteille ryhmäläisille viikkoa ennen seuraavaa kokousta.
5. Tiina Käki kertoi kyselytutkimuksen sisällöstä ja järjestämisestä. Käki käy haastattelemassa
Koitereen säännöstelyn kehittämisessä ja sen seurannassa mukana olleita henkilöitä kevään aikana. Heikki Pönkkä ja Eila Piippo esittivät, että kyselytutkimuksen kohderyhmään voisi ottaa
myös Koitereen kesäasukkaita, jotka asuvat muutoin muualla.
6. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Ilomantsin kunnanvirastolla tiistaina 19.6. klo 10.

Joensuussa 23.3.2012

Teppo Linjama
sihteeri

Janne Kärkkäinen
puheenjohtaja

