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Kainuu – metsien, vesien ja 
vaarojen maakunta

Kainuun pinta-alasta on 81 % metsää ja 12 % vesistöjä. 
Kainuulaista luontoa on merkittävimmin muokannut alu-
een tärkein elinkeino, metsätalous, jonka käytössä on noin 
95 % alueen metsämaasta. Metsien ikärakenne on viime 
vuosikymmeninä nopeasti nuorentunut ja vanhojen met-
sien osuus on vastaavasti pienentynyt. Soista, jotka ovat 
pääosin mäntyisiä rämeitä, on ojitettu kaksi kolmasosaa. 
Soita on kuivattu niin metsätaloutta, peltoviljelyä kuin tur-
vetuotantoakin varten, jolloin soiden vesitalous ja ravin-
nekierto ovat laajalti muuttuneet. Metsien ja soiden hyö-
dyntäminen on laaja-alaisimmin muokannut ja muuttanut 
kainuulaista luontoa. Kasvava kaivosteollisuus on ryhtynyt 
entistä enemmän hyödyntämään kallioperän mineraaleja.

Kainuun maakunta on laajuudeltaan 24 452 km2 (7,1 % 
Suomen pinta-alasta). Alueella on asukkaita noin 80 000 
ja väestötiheys on vain 4 as./km2. Kainuussa on yhdeksän 
kuntaa.

Maakunnan pohjois–etelä-suunnassa halkaisevan vaara-
jakson huiput kohoavat 200–400 metrin korkeuteen me-
renpinnan yläpuolelle. Korkein kohta on Hyrynsalmen Iso 
Tuomivaara (387 m). Maisemaa pilkkovat myös luoteesta 
kaakkoon ja lännestä itään sijaitsevat harjujaksot, jotka 
sijaitsevat vesistöjen varsilla. Huomattavin harjujaksois-
ta kulkee luode–kaakkois-suuntaisena Sotkamosta Ou-
lujärven kautta Rokualle. Vaarat ovat ravinteikkaita kas-
vupaikkoja, joissa kasvaa boreaalista metsää. Tyypillisin 
puulaji on kuusi. Harjut ja alavammat maat ovat karumpia 
ja kuivempia. Näillä mänty on yleisin puulaji.

Kainuun vaarat ja ylängöt ovat tuulisia paikkoja, ja tämän 
ovat huomanneet myös tuulivoiman rakentajat. Eri puolil-
la maakuntaa on vireillä useita tuulipuistohankkeita, jotka 
tulevat lähivuosina muuttamaan maisemaamme.

Kainuun luonnonympäristö on pääosin puhdas ja ympä-
ristön tilan laatu yleisesti ottaen hyvä. Kaivannaisteolli-
suutta lukuun ottamatta Kainuussa on vain vähän suuria, 
ympäristöä kuormittavia teollisuuslähteitä. Pinta- ja poh-
javesien tila on joko hyvä tai erinomainen ja taustailman 
laatu hyvä. Kainuun laajoilla metsäalueilla ja erämaajär-
villä on edelleen mahdollista nauttia raikkaasta ilmasta ja 
kokea erämaan rauhaa ja tuntua.

Järvet vaarojen keskellä

Kainuun poikki luoteesta kaakkoon kulkevan vaarajakson 
länsipuolella maasto muuttuu vaiheittain itään päin men-
täessä Pohjois-Pohjanmaan suolakeuksien alavista mai-
semista Kainuun vaaraseuduksi. Vaarajakson itäpuolinen 

alue on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja siellä on run-
saasti sekä suuria, reittimäisiä järvivesistöjä että pienem-
piä järviä. Vedet ovat humuspitoisia, koska Kainuussa on 
paljon soita. 

Kainuun merkittävin vesistö on Oulujärvi, ”Kainuun meri”, 
joka on Suomen neljänneksi suurin järvi. Kainuun suurim-
mat reittivesistöt on rakennettu energiantuotantoon järviä 
ja jokia patoamalla. Erityisesti talviaikainen vedenpinnan 
laskeminen vaikuttaa haitallisesti vesistöjen rantavyöhyk-
keisiin ja käyttöön. Rakentamiskelpoisesta vesivoimasta 
on valjastettu vesivoiman käyttöön 99,6 %. Voimataloutta 
varten on Kainuussa säännöstelty Oulujärvi sekä Hyryn-
salmen reitti kokonaisuudessaan ja Sotkamon reitti aina 
Kuhmon keskustaan saakka. Oulujärven vesistö onkin 
Suomen säännöstellyin vesistö: Lentuaa ja Lammasjär-
veä lukuun ottamatta kaikkia suurimpia järviä säännöstel-
lään. Säännöstelyjärvien osuus vesipinta-alasta on 57 %.

Hajakuormitus on merkittävin vesistön kuormittaja Kai-
nuussa. Metsätalouden kuormitus on vesiensuojelume-
netelmien paranemisen ja ojitusten vähenemisen ansios-
ta kuitenkin vähentynyt selvästi. 

Kainuun vesien tilaan vaikuttavat eniten rehevöitymistä 
aiheuttava maa- ja metsätalouden hajakuormitus sekä ve-
sistöjen säännöstely. Peltoalan osuus on vain 1,5 % maa-
alasta, mutta karjatalousvaltainen maatalous on paikoin 
kuitenkin merkittävä kuormittaja. Kainuussa ovat uhattuna 
varsinkin virtavedet, erityisesti luonnontilaiset latvavedet 
ja muut pienvedet. Kainuussa pintavesien tila on kuitenkin 
pääsääntöisesti hyvä.

Vesistöjen tilan heikkenemisestä kärsivät varsinkin syys-
kutuiset lajit, kuten muikku ja siika. Virtavesien rakentami-
sesta ja säännöstelystä ovat kärsineet eniten koskieliöstö 
ja vaelluskalat, kuten lohi ja taimen. Virtavesien elinympä-
ristöjen suojelu ja kunnostus edesauttavat virtakutuisten 
kalalajien, kuten purotaimenkantojen, säilymistä.

Kainuun ympäristöohjelma 2020
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Kainuulaiset ovat maan rikkaimpia luonnostaan
Kainuussa on runsaasti hyödynnettäviä luonnonvaroja, 
kuten puuta, maa-aineksia sekä puhdasta pohjavettä. 
Kainuu on monin tavoin rikas luonnostaan. Kainuussa on-
kin Suomen suurin henkilöä kohti laskettu biokapasiteetti 
eli ekologinen tuottokyky johtuen runsaista metsävarois-
tamme. Laajat metsäalueet ja vesistöt tuottavat monenlai-
sia ekosysteemipalveluja.

Metsät peittävät noin 80 % Kainuun maa-alasta eli 1,7 milj. 
ha. Yleisin puulaji on mänty ja seuraavina tulevat kuusi 
ja hieskoivu. Metsätalousmaasta on 46 % soita, lähinnä 
mäntyä kasvavaa rämettä. Metsistä omistaa valtio 42 %, 
yksityiset 42 % (noin 11 500 metsätilaa), metsäyhtiöt 14 % 
ja muut 2 %. Kainuun metsät ovat nuoria tai keski-ikäisiä, 
22 % metsistä on yli 80-vuotiaita.

Suojeltujen metsien osuus metsäpinta-alasta (10 %) on 
Kainuussa Suomen maakunnista toiseksi suurin Lapin jäl-
keen. Vapaaehtoinen metsien suojelu (METSO-ohjelma) 
on Kainuussa ollut varsin suosittua. 

Kainuun metsäohjelma 
Kainuun suoselvitys

Kainuussa on runsaat 882 000 hehtaaria soita. Luonnon-
tilaisia soita on kuitenkin jäljellä enää varsin vähän, sillä 
74 prosenttia suopinta-alasta on ojitettu. Kuntakohtaiset 
ojitusprosentit vaihtelevat Suomussalmen 65 % ja Sotka-
mon 85 %:n välillä. Koko Suomessa ojitusprosentti on 56 
%. Noin 8 % Kainuun suopinta-alasta sijaitsee luonnon-
suojelualueilla tai kuuluu erilaisten suojeluohjelmien piiriin. 
Uhanalaisia suotyyppejä ovat Kainuussa erityisesti korvet, 
neva- ja lettokorvet, letot ja lähteiköt. Noin 20 % metsäoji-
tetuista soista on osoittautunut metsätaloudellisesti kan-
nattamattomiksi investoinneiksi.

Turpeenottoalueiden (n. 4 400 ha) osuus on 0,6 % Kai-
nuun suopinta-alasta. Turvetuotannon ympäristövaikutuk-
set syntyvät pääosin alueelta huuhtoutuvan kiintoaineen, 
orgaanisten humushappojen ja fosfori- ja typpiravinteiden 
päästöistä, jotka voivat samentaa, rehevöittää ja liettää 
alapuolisia vesistöjä. Lisäksi soiden kuivatuksesta ja tur-
peennostosta voi aiheutua luonnonolosuhteiden huono-
nemista vaikuttaen suoluonnon monimuotoisuuteen ja 
eliöstöön, kuten kasvillisuuteen ja linnustoon. Turpeen-
nosto aiheuttaa myös paikallisia pölypäästöjä ja melua.

Kainuun metsäpeuroille kuuluu parempaa
Vuosituhannen vaihteesta alkanut Kainuun metsäpeura-
kannan voimakas taantuminen näyttää seurantatulosten 
mukaan pysähtyneen. Kanta ehti 10 vuoden aikana lähes 
puoliintua. Vasallisten naaraiden osuudet alkoivat laskea 
vuodesta 1996 lähtien. Viimeisten vuosien seurantatulos-
ten mukaan vasat ovat säilyneet paremmin hengissä, mikä 
saattaa  ennakoida Kainuun kannan kasvua.  Jos vasojen 
säilyminen kesän  yli syksyyn ylittää 30 % riittää se tutki-
musten mukaan takaamaan kannan kasvun. Syksyn 2013 

maastohavaintojen mukaan peurojen syyslaumoissa on 
vasallisten naaraiden osuus ollut yli 40 %. 

Suomenselän peurapopulaation kannan  on taas havaittu 
kääntyneen laskuun ja myös  vasatuotto on laskenut.

Suomenselän peurapopulaatio on levittäytymässä kohti 
pohjoista. Peuroja on alettu nähdä jo Kainuun eteläosas-
sa Vuolijoella saakka. 

Metsäpeuravaadin vasoineen syksyllä on lupaava merkki kannan kehityksestä. 
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Ihminen muuttaa ilmastoa ja maisemaa

Pohjoisen sijaintinsa ja karun luontonsa vuoksi Kainuun 
ympäristö on erityisen herkkä ihmistoiminnan vaikutuksil-
le. Ympäristökuormitusta aiheuttavat harvan asutuksen ja 
pitkien välimatkojen vaatima liikenne ja energiantuotan-
to päästöineen, asutuksen, maa- ja metsätalouden sekä 
turvetuotannon ravinteiden hajakuormitus vesistöön sekä 
paikallisesti erilaisten toimintojen aiheuttamat vesistö- ja 
ilmapäästöt. Varsinkin maa-ainesten otto, turvetuotanto 
ja metsätalous sekä vesien säännöstely ja voimakkaas-
ti kehittyvä kaivosteollisuus heikentävät Kainuussa ym-
päristön tilaa. Yksi keskeinen ympäristön tilan haaste on 
luonnonvarojen hyödyntämisestä seurannut luonnon mo-
nimuotoisuuden väheneminen. Monimuotoisuuden säily-
minen paranee, kun ympäristötietoisuus lisääntyy ja luon-
totyyppi- ja lajisuojelu tehostuvat.

Kainuu ei pääse pakoon myöskään laajaa globaalia ongel-
maa – ilmastonmuutosta. Se on jo havaittavissa Kainuussa 
pitkän aikasarjan sadantatilastossa: sadassa vuodessa on 
aluesadanta kasvanut jopa liki 120 mm eli 20 %. Mittaus-
historian suurin yhden vuoden sademäärä (1 031 mm) on 
mitattu Vuolijoen Saaresmäessä v. 2012. Ilmasto on läm-
penemisen myötä äärimmäisten sääolojen esiintymisalu-
eet ja -taajuus sekä voimakkuus muuttuvat. Tuulisuuden 
ja lumikuorman lisääntyminen uhkaavat kasvavaa puus-
toa, ja lisääntyvä sadanta voimistaa maan huuhtoumista 
ja eroosiota. Lumipeitteinen aika ja roudan kesto lyhenee, 
mikä vaikuttaa monin tavoin luontoon, talvisiin elinkeinoihin 
ja harrastuksiin.

Ilmastonmuutos on ilmentynyt Kainuussa uusien per-
hosten leviämisenä maakunnan alueelle. Viimeisten 20 
vuoden aikana on Kainuussa havaittu lähes 200 uutta 
eteläistä perhoslajia, joista suurin osa on myös saanut 
pysyvämmän jalansijan alueellemme. Esimerkiksi neito-
perhonen on ensi kertaa todistetusti talvehtinut Kainuus-
sa vuonna 2006, kun aiemmin laji oli pelkästään vuosit-

taisten vaellusten varassa. Lajisto on siis monipuolistunut 
ja yhä useammalla lajilla on esiintynyt myös kaksi suku-
polvea kesässä. Tulevaisuus näyttää, alkavatko pohjoiset 
lajit vetäytyä eteläisten tieltä.

Maatalouden rakennemuutos on johtanut tuotannon kes-
kittymiseen ja tilakokojen kasvuun. Kasvu on edellyttänyt 
paikoin uusien peltojen raivausta, kun toisaalla vanhoja 
peltoja on metsitetty tai ne ovat hoitamattomana kasva-
neet umpeen. Niin uusien peltoaukeiden avaamisella kuin 
entisten umpeenkasvulla voi olla merkittäviä maisemalli-
sia vaikutuksia. Samaan aikaan puurakenteita on korvat-
tu muilla rakennusaineilla, jolloin pölytykseen osallistuvat 
kolopesivät myrkkypistiäiset ovat menettäneet asuinpaik-
kojaan. Tähän korvaaviksi koloiksi on kehitetty Kainuun 
ELY-keskuksessa keinopesiä, joita voi ripustaa marjavil-
jelmien läheisyyteen ja puutarhoihin.

Kainuun hajanainen yhdyskuntarakenne lisää henkilö-
autoliikennettä ja heikentää sekä joukkoliikenteen että 
yhdyskuntateknisten verkostojen ylläpidon mahdollisuuk-
sia. Etäisyydet palveluihin ja työpaikkoihin ovat pitkiä, sil-
lä suurin osa niistä sijoittuu kaupunki- ja kuntakeskuksiin. 
Kainuussa liikutaan jonkin verran enemmän henkilöautolla 
(68 %), hiukan enemmän jalan (22 %) ja selvästi vähem-
män polkupyörällä (4 %) koko Suomeen verrattuna. Linja-
autolla tehtiin matkoista vain 0,6 %. Kaikista matkoista vii-
dennes oli työmatkoja (19 %). 

Taajamien kasvaessa maaseutualueita uhkaa autioitu-
minen, sen aiheuttama ympäristön ja rakennuskannan-
rappeutuminen sekä elinympäristön tilan laadun heikke-
neminen. Kainuussa on vielä jäljellä paljon arvokkaita 
kulttuurihistoriallisia ympäristöjä, jotka vaativat hoito- ja 
ennallistamissuunnitelmia.

Kainuun ilmastostrategia

©
 R

ei
m

a 
Le

in
on

en

http://maakunta.kainuu.fi/general/Uploads_files/Aluekehitys/Ilmastostrategia/Ilmastostrategia_2020_2510_pieni.pdf
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Kainuu käyttää uusiutuvia energianlähteitä
Kainuu on uusiutuvan energian käytössä Suomen kärki-
maakuntia. Uusiutuvan energian käyttöastetta (60,4%) 
nostaa erityisesti puuenergian osuus, joka oli vuonna 2012 
31 %, ja uusiutuva sähkö, jonka osuus oli 24 % kokonais-
energian käytöstä. Sähköstämme peräti 78 % tuotettiin 
vesivoimalla. Uusiutuvan energian osuus ja energiaoma-
varaisuus ovat nousseet vuodesta 2009 lähtien Kajaanin 
paperitehtaan alasajon jälkeen, kun pääasiassa fossiilisil-
la polttoaineille tuotetun tuontisähkön kulutus jäi pois. Pri-
määrienergiasta kaksi kolmasosaa tuotetaan paikallisilla 
polttoaineilla, kuten puuenergialla ja turpeella. 

Asuminen aiheuttaa kolmanneksen maakunnan sähkön- 
ja lämmitysenergian kulutuksesta. Energiatehokkuuden 
parantaminen on kustannustehokkain tapa hillitä ilmas-
tonmuutosta.

Varsinaisen energiatuotannon ympäristöhaittoja ovat il-
mapäästöt (hiukkaset, typpidioksidi, rikkidioksidi), ilmas-
topäästöt (hiilidioksidi), melu, vesistön säännöstelyn ja 
rakentamisen vaikutukset sekä uusiutumattomien luon-
nonvarojen kuluminen. Lisäksi tulevat muut polttoainei-
den elinkaaren aikaiset (hankinnan, kuljetusten, tuhkan 
ym.) ympäristövaikutukset. Metsäenergian käyttö vähen-
tää Kainuun ilmastopäästöjä, mutta energiapuun korjuu 
voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia muun muassa metsien 
monimuotoisuuteen. Tämä tulee ottaa huomioon metsäta-
louden ja metsien monikäytön suunnittelussa. 

Kainuu on sähkön osalta reippaasti yliomavarainen maa-
kunta. Vuonna 2012 Kainuussa tuotettiin sähköä 1 863 
GWh, josta vesivoiman osuus oli 1 599 GWh. Loput tuo-
tettiin kiinteillä polttoaineilla yhdistetyissä lämmön- ja säh-
köntuotantolaitoksissa (CHP-laitoksissa) Kajaanissa, Sot-
kamossa ja Kuhmossa. Sähkön kulutus oli viime vuonna 
1 229 GWh, eli Kainuussa tuotettiin peräti 634 GWh säh-
köä yli oman käytön. Sähkö vaikuttaa näin positiivisesti 
Kainuun energiataseeseen ja nostaa uusiutuvan energian 
käyttöastetta.

Koska maakunnassa on paljon metsää, on Kainuun maan-
käyttösektorin nielu merkittävä,-3 360 000 tonnia hiilidioksi-
diekvivalentteina eli hiilidioksidia vastaavina massayksiköi-
nä mitattuna (CO2-ekv) vuonna 2009.  Erityisesti puuston 
kasvusta johtuva nettonielu (kasvu miinus poistuma) oli siis 
moninkertainen muiden maankäyttösektoreiden kasvihuo-
nekaasupäästöihin verrattuna. Kainuun maankäyttösekto-
rin nielu vastaa noin kahdeksaa prosenttia koko Suomen 
maankäyttösektorin nielusta. Luonnontilaiset suot muo-
dostavat kuitenkin kaikkein tärkeimmän hiilivaraston, sillä 
suohehtaarilla on tyypillisesti varastoitunut 5–10 kertaa niin 
paljon hiiltä kuin hehtaarilla kangasmetsää.

Kasvihuonekaasuilla tarkoitetaan maapallon ilmakehää 
lämmittäviä kaasuja; päästöt ovat hiililähteitä ja poistumat 
hiilinieluja. Kainuussa tuotettiin vuonna 2009 kasvihuone-
kaasujen päästöjä 722 kt CO2-ekv ilman maankäyttösek-
toria (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous-
sektori). Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet 
Kainuussa ovat liikenne (39 %), energiantuotanto (27 %) 
sekä maatalous (14 %). Asukasta kohti laskettuna Kai-
nuun kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti pie-
nemmät (8,7 tonnia CO2-ekv) kuin Suomessa keskimää-
rin (12,3 tonnia CO2-ekv/asukas).

Erityisesti energiantuotannon ja teollisuuden päästöt ovat 
pienet, sillä maakunnassa käytetään paljon uusiutuvia 
energialähteitä. Toisaalta liikenteen päästöt Kainuussa 
ovat asukasta kohden suuremmat kuin Suomessa kes-
kimäärin. 

Lyhyen aikavälin kehitys 
Kainuu on muuttunut sähkönkuluttajasta sähkönviejäksi.
Pitkän aikavälin kehitys 
Energiaomavaraisuus on kasvanut liikennpolttoaineita  
lukuunottamatta. 
Suhteessa tavoitteisiin 
Metsät ja suot toimivat hiilinieluina. Uusiutuvan energian 
tuotannossa metsäenergian ja tuulivoiman osuus kasvaa 
edelleen.

Lähde: Kainuun ilmastostrategia
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Teollisuuden rakennemuutos näkyy ympäristössä
Metsäteollisuus on Kainuussa muuttanut olomuotoaan 
viime vuosina. Paperinvalmistus Kajaanissa päättyi vuon-
na 2008, mutta sahateollisuus on maakunnassa säilyt-
tänyt asemansa. Entistä suuremmat määrät raakapuuta 
kulkeutuu Kainuusta kuitenkin sellaisenaan muihin maa-
kuntiin jalostettavaksi. Paperitehdas oli aikanaan suuri 
veden ja sähkön käyttäjä ja myös jätteen tuottaja. Teh-
taan tuotannon loppuminen lopetti vesipäästöt Kajaanin-
jokeen ja Oulujärveen, joskin pitkäaikaisvaikutuksia vielä 
seurataan. Paperitehdas oli aikanaan suurin yksittäinen 
fosfori- ja typpikuormittaja Kainuun alueella. Teollisuuden 
fosforipäästöt ovat nykyisin noin yksi kolmasosa yhdys-
kuntien päästöistä. 

Kainuun kallioperä sisältää runsaasti erilaisia hyödyn-
nettäviä kaivoskivennäisiä, kuten lyijyä, sinkkiä, hopeaa, 
nikkeliä, kuparia ja kultaa. Talkkivarat ovat EU-alueen mit-
tavimmat ja vuolukiveä löytyy monin paikoin. Vanhan kal-
lioperän tiedetään sisältävän myös harvinaisia maametal-
leja, joita on alueeltamme viime vuosina ahkerasti etsitty. 

Kasvava kaivosteollisuus aiheuttaa vesistökuormitusta, 
mutta luonteeltaan toisenlaista – mm. metalli- ja sulfaat-
tipäästöt ovat lisääntyneet viime vuosina ennen kaikkea 
Talvivaaran kaivoksen tuotannon käynnistymisen ja siinä 
ilmenneiden häiriöiden vuoksi. 

Kainuussa toimi vuonna 2012 viisi kaivannaisia nostavaa 
kaivosta tai louhosta. Näistä Talvivaara hyödyntää me-
tallimalmia ja muut kaivokset lähinnä muita mineraaleja: 
talkkia, dolomiittia ja vuolukiveä. Talvivaaran toiminnan 
alettua vuonna 2008 ovat metallimineraalien ja sivukiven 
louhintamäärät kolminkertaistuneet koko Suomessa. Tal-
vivaaran osuus koko Suomen metallimalmien louhinnas-
ta vuonna 2011 oli 65 % ja kaikista kaivannaisista 39 %. 
Kainuussa on vireillä myös uusia kaivoshankkeita, joiden 
lupamenettely on kesken tai toimintaa ei ole muista syistä 
vielä aloitettu. 

Talvivaaran ympäristö huolen aiheena

Talvivaaran kaivoksen ja metallirikastamon epävakaa toi-
minta on tuottanut viime vuosina lieveilmiöinään vesi-, 
ilma- pöly- ja meluhaittoja lähiseudun luonnolle ja asuk-
kaille. Rikkivedyn aiheuttamat hajuhaitat ovat viime aikoi-
na vähentyneet, mutta erityisen huomion kohteena ovat 
olleet kaivoksen alapuoliset vedet. Kaivos on Vuoksen ja 
Oulujoen vesistöjen vedenjakajalla, ja pienet latvavesistöt 
ovat alttiita jätevesikuormitukselle. 

Kaivosta lähimpänä olevissa järvissä Salmisessa, Kallio-
järvessä ja Kivijärvessä jätevesien vaikutukset näkyvät 

kaikkein selvimmin. Järvet ovat suolaantumisen vuoksi 
vahvasti kerrostuneita ja ainepitoisuudet kasvavat pohjaa 
kohti. Näissä järvissä on myös edelleen paikoin runsaasti 
vuonna 2012 marraskuussa sattuneesta kipsisakka-allas-
vuodosta peräisin olevia aineita, kuten sulfaattia, alumii-
nia, kalsiumia, magnesiumia, mangaania, nikkeliä, uraa-
nia, sinkkiä ja rautaa. Myös veden happamuutta kuvaava 
pH on normaalia pienempi alemmissa vesikerroksissa. 
Eräiltä osin ainepitoisuudet ylittävät eliöstölle haitallise-
na pidetyn tason. Kivijärven ekologinen tila onkin arvioitu 
huonoksi. Etäämpänä kaivoksesta toiminnan vaikutuk-
set vaimenevat asteittain. Kolmisopen tilaa voidaan pitää 
välttävänä. Laakajärven ja Jormasjärven ekologinen tila 
on arvioitu kokonaisuutena hyväksi, vaikka veden sulfaat-
ti-, natrium- ja mangaanipitoisuudet ovat kaivoksen pääs-
töistä johtuen suuria. Näissä järvissä eliöstön tila ilmentää 
kuitenkin lähes häiriintymättömiä olosuhteita.

Lyhyen aikavälin kehitys 
Talvivaaran päästöt ovat vaikuttaneet lähiympäristöön ja 
toimintaa on leimannut epävakaus. 
Pitkän aikavälin kehitys 
Metsäteollisuuden vesi-, ilma- ja muu kuormitus on vä-
hentynyt, kaivosteollisuuden taas kasvanut.
Tulevaisuus
Kestävä prosessiteollisuus toimii lähes suljetuin vesikier-
roin, eikä aiheuta merkittäviä ympäristöpäästöjä. Aiem-
mat ympäristövahingot on korjattu.

Talvivaaran kaivosaluetta kesällä 2012. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy.
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Muu vesistöjen kuormitus on vähentynyt
Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn tehostuminen 1980-lu-
vulta lähtien pitkällä aikavälillä on pienentänyt erityisesti 
orgaanisen aineen ja fosforin aiheuttamaa vesistökuor-
mitusta. Nykyisillä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoil-
la saadaan vähennettyä fosforia ja happea kuluttavaa 
orgaanista ainesta tehokkaasti, yli 95 %. Kokonaistypen 
poistoteho Kainuun yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla 
on vain noin 30 %. Nykyisissä jätevedenpuhdistamoiden 
ympäristöluvissa ei ole toistaiseksi asetettu vaatimuksia 
typen poistolle, sillä fosforin on katsottu vaikuttavan eni-
ten purkuvesien rehevyyteen. Kainuun yhdyskuntapuh-
distamoiden kuormitus on viime vuosina ollut noin kolme 
tonnia fosforia ja noin 250 tonnia typpeä vuodessa.

Turvetuotanto – jonka kuormitusluvut sisältyvät teollisuu-
den kuormituslukuihin – on parantamassa vesiensuojelu-
menetelmiään. Käytössä olevia turvesoita Kainuussa on 
noin 50, yhteispinta-alaltaan noin 4800 hehtaaria. Maa-
kunnan suurin turvetuottaja Vapo Oy on ilmoittanut, että 
se poistaa tuotannosta vuoteen 2015 mennessä sellaiset 
turvesuot, joille ei voida rakentaa pintavalutuskenttää ve-
sienpuhdistusmenetelmäksi.

Kainuussa on toistakymmentä luvanvaraista kalankasva-
tuslaitosta, joskin osa on ollut viime vuosina suljettuina. 
Tuotantomäärät ovat kuitenkin pysyneet suurusluokal-
taan viimeiset 10 vuotta samalla tasolla – toimivilla lai-
toksilla tuotanto on siis tehostunut.  Kalankasvatus on 
ottanut käyttöönsä entistä parempia ruokinta- ja kasva-
tusmenetelmiä. Automaattiruokintaan on siirrytty yhä use-
ammalla kalankasvatuslaitoksella. Kalat käyttävät niille 
syötetyn rehun entistä tarkemmin. Allaskasvatuslaitoksilla 
myös lietteenpoistolla altaista on vähennetty alapuolisiin 
vesiin kohdistuvaa kuormitusta. Kalankasvatuksen fos-
forikuormitus on puolittunut viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden aikana.
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Lyhyen aikavälin kehitys  
Myönteiselle kehitykselle tahran aiheuttaa Talvivaaran 
kaivoksen ennalta arvaamattoman suurena toteutunut 
vesistökuormitus. Tämä aiheuttaa suuria vesiensuojelu-
haasteita jatkossakin.
Pitkän aikavälin kehitys 
Jätevesien käsittelyn puhdistustekniikoiden kehittymisen 
myötä vesistöihin päätyvä kuormitus on vähentynyt huo-
mattavasti. Lupaehtoiselle toiminnalle on lisäksi luvassa 
säädetty tiukat raja-arvot vesistöihin laskettaville jäteve-
sille.
Suhteessa tavoitteisiin 
Kaivannaisteollisuutta lukuun ottamatta Kainuussa on on-
nistuttu saavuttamaan vesiensuojeluohjelmissa asetettuja 
tavoitteita. ©
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Pintavesien tila on Kainuussa hyvä
Kainuussa pintavedet ovat pääsääntöisesti vähintään hy-
vässä ekologisessa tilassa. Koko maakunnan järvipinta-
alasta yli 98 % on hyvässä tai erinomaisessa ekologises-
sa tilassa. Jokien tila on vain vähän järviä heikompi, sillä 
jokipituudesta lähes 95 % on vähintään hyvässä ekolo-
gisessa tilassa. Parhaimpaan tilaan luokittuvia vesistöjä 
on etenkin Kuhmon koillisosassa (mm. Lentua, Lentiira 
ja Änättijärvi) sekä Suomussalmen pohjoisosassa (mm. 
Hossan- ja Piispajoki, useimmat Hossan alueen järvet, 
Piispajärvi ja Saarikylän Saarijärvi). 

Tyydyttävässä tai sitä huonommassa tilassa oleville ve-
sistöille alueellisissa ELY-keskuksissa laaditaan toimen-
pideohjelmia. Toimenpideohjelmissa esitetään keinot, 
joilla vesienhoidolle asetetun hyvän tilan tavoitteeseen 
pyritään. Kainuussa eräät pienet järvet ovat pitkään jat-
kuneesta hajakuormituksesta johtuen rehevöityneet siinä 
määrin, että vesistöt ovat muuttuneet sisäkuormitteisiksi 
ja niissä kehittyy toistuvasti virkistyskäyttöä haittaavia si-
nileväkukintoja. Tällaisia järviä ovat esimerkiksi Vimpelin-
lampi, Räätäjärvi, Jumalisjärvi, Ruokojärvi sekä Kuivajärvi 
ja Pieni Kuivajärvi. Nämä järvet vaativat erityisiä kunnos-
tustoimia tilan parantamiseksi. Näitä kunnostus- ja suun-
nitteluhankkeita onkin toteutettu eri puolilla Kainuuta.

Myös laaja vesirakentaminen ja vesivoiman tuotanto on 
vaikuttanut vesien tilaan Kainuussa. Jokiuomia on pe-
rattu raskaasti puutavaran uittoa varten. Sittemmin näitä 
koskia on kunnostettu systemaattisesti virtavesikutuis-
ten kalojen elinympäristövaatimukset huomioiden. Aluksi 
kunnostustoimet jäivät vajaiksi, mutta myöhemmin osaa-
misen karttuessa tulokset ovat parantuneet. Parhaimmil-
laan tällaisen kunnostetun kosken eliöstö ilmentää jopa 
erinomaista ekologista tilaa, kuten Hossanjoella tai Kuh-
mon Kalliojoella.

Vesieliöstö ekologisen tilan kuvaajana

Kainuussa vesistöt ovat tyypillisesti lievästi reheviä. Le-
väkukintoja havaitaan ajoittain, mutta levän määrä on 
yleensä vähäinen. Turvemaiden runsaudesta johtuen ve-
det ovat humuksen värjäämiä ja hieman happamia. Pinta-
vesien ekologisen tilan arviossa nämä vesistön luontaiset 
ominaispiirteet on huomioitu. Myös runsashumuksinen ja 
tämän vuoksi hyvin ruskeavetinen vesistö voi olla erin-
omaisessa ekologisessa tilassa, vaikkei tämä välttämättä 
vastaa mielikuvaa erinomaisesta veden laadusta. Eko-
logisen tilan arvio lähtee siitä, että valuma-alueen omi-
naisuudet ja vesistön koko säätelee eliöstön rakennetta. 
Runsashumuksisissa ja vähähumuksisissa vesissä vallit-
see jo lähtökohtaisesti erilainen eliöstö. Vesistön ekologi-
nen tila arvioidaan vesieliöstön muuttuneisuutta ilmentä-

vien laatutekijöiden perusteella. Mitä enemmän ihminen 
on toiminnallaan vaikuttanut vesiympäristön tilaan, sitä 
suurempia ovat muutokset vesieliöstössä ja sitä kehnom-
pi on vesistön ekologinen tila. Koko EU:n alueella tehtä-
välle vesienhoitotyölle on asetettu tavoitteeksi pintavesien 
hyvä ekologinen tila. Hyvä ekologinen tila tarkoittaa, että 
vesieliöstössä kuten kalojen, pohjaeläinten, vesikasvien 
sekä planktonlevien lajistossa ja määrässä on korkein-
taan vähäisiä ihmisen toiminnasta aiheutuvia muutoksia.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015

Linkki Ympäristöhallinnon 
VELMU-pilottihankkeeseen 
Vesien tila kartalla
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Erinomainen
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Tyydyttävä

Välttävä

Huono

9,6

89,1

1 0,2 0,1

Järvet

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Huono

Lyhyen aikavälin kehitys 
Vesistöjen tila on säilynyt kokonaisuudessaan suunnilleen 
ennallaan. Lisäksi on tullut kuitenkin uutta kuormittavaa 
toimintaa, mikä on paikoin heikentänyt lähivesistöjen tilaa.
Pitkän aikavälin kehitys 
Vesiensuojelutyöhön pitkäjänteisesti sitoutumalla Kai-
nuun vesistöjen tila on säilynyt valtaosin vähintään hy-
vänä. Hajakuormituksen hallitseminen on jatkossakin ve-
siensuojelun keskeisin haaste.
Suhteessa tavoitteisiin
Pintavesien tilatavoitteet on suurelta osin saavutettu. Hy-
vää huonommassa tilassa olevia vesistöjä on vähän ja ne 
ovat pieniä. Vaikutus voi siitä huolimatta olla paikallisesti 
merkittävä. 

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B6B583701-352A-479C-B1F2-B1CA5317CA1F%7D/78702
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Jäte on hyödyllistä
Kainuussa yhdyskuntajätteitä muodostuu vajaat 40 000 
tonnia vuodessa. Majasaaren jätekeskuksen kaatopaikal-
le siitä on loppusijoitettu viime vuosina noin 17 000 tonnia 
/ v. Kaatopaikkajätteen määrä on kuitenkin voimakkaas-
ti vähentymässä. Hyötyjätteen lajittelun sekä energiajät-
teen, paperin ja biojätteen erilliskeräyksen tuloksena yh-
dyskuntajätteen kierrätysaste on Kainuussa ollut viime 
vuodet noin 60 %, kun se keskimäärin on Suomessa ollut 
hieman yli 30 %. Viidennes yhdyskuntajätteestä on hyö-
dynnetty polttoaineena Kainuun Voima Oy:n lämpölaitok-
sella. 

Kesällä 2012 alkanut sekajätteen laitoskäsittely on nos-
tanut hyödynnettävän jätteen osuuden jo lähes 80 %:iin, 
ja jatkossa loppusijoitettavaksi jää vieläkin vähemmän. 
Murskauksen ja seulonnan tuloksena sekajätteestä erot-
tuu biohajoavaa jaetta, energiajätettä, metallia ja lasia niin 
paljon, että loppusijoittavaksi kaatopaikalle jätteestä jää 
enää 3–5 %.

Biohajoavasta jätteestä syntyvä biokaasu kerätään kaa-
topaikalta talteen, mutta sitä on tähän saakka voitu hyö-
dyntää vain rajallisesti. Jätevedenpuhdistamoiden lietteet 
kompostoidaan nykyisin seitsemällä kompostikentällä, 
mutta suunnitteilla on näidenkin osalta keskitetty käsit-
tely, jonka vaihtoehtoja tutkitaan (aumakompostointi, ra-
keistus, toimitus biokaasulaitokseen). Myös muita laitos-
kohtaisia käsittelymenetelmiä kehitetään.

Kainuun jätehuollon kehittämistä ohjaa Oulun läänin alu-
eellinen jätesuunnitelma 2008–2018. Jätesuunnitelmalla 
on neljä taustatavoitetta:

•	 jätteen määrän vähentäminen, sisältäen jätteen syn-
nyn ehkäisyn: vähennystavoite 1 % vuodessa asu-
kaslukuun suhteutettuna

•	 jätteen hyötykäyttöasteen nostaminen 70 %:iin vuo-
teen 2018 mennessä

•	 jätehuollon ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämi-
nen, ja

•	 jätehuollon organisoinnin eko- ja kustannustehokkuus.
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Lyhyen aikavälin kehitys 
Kaatopaikkajätteen määrää on saatu merkittävästi vähene-
mään. Uutta jätteenkäsittelytekniikkaa on otettu käyttöön. 
Pitkän aikavälin kehitys 
Jätteen kertymä on pysynyt jokseenkin vakaana 2000-lu-
vulla. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on hiljalleen 
noussut.

Suhteessa tavoitteisiin 
Yhdyskuntajätteen hyötykäytölle alueellisessa jätesuun-
nitelmasa asetetut tavoitteet on ylitetty. Tulevaisuudessa 
jätteen määrää saadaan vähennetyksi ja hyötykäyttöaste 
nostetuksi lähelle 90 %:a. Uusia laitosmaisia jätteenkä-
sittelyratkaisuja syntyy sekä yhdyskunta- että teollisuus-
jätteille.
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Kivainesvaroja riittää tuleville vuosikymmenille
Kiviainesvaroja kuten hiekka ja soraa sekä kalliokiviainek-
sia tarvitaan teiden rakentamiseen, talojen perustuksiin 
sekä muihin maarakennustöihin. Kiviainesten ottamiseen 
tarvitaan maa-aineslupa, ellei kyseessä ole pienimuotoi-
nen kotitarveotto. 

Maa-ainestenottoalueet ovat Kainuussa sijoittuneet mo-
nesti myös vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesi-
alueille. Monet vedenottamot on vanhastaan rakennettu 
entisille soranottoalueille. Maa-ainesten otto voi aiheuttaa 
riskin pohjaveden laadulle. Maa-ainesten ottoa varten lu-
vissa annetaan tietyt ehdot, jotka liittyvät muun muassa 
maa-ainesmontun jälkihoitoon, ottotasoon ja öljytuottei-
den käyttöön työmailla. Lisäksi vedenottamoon tulisi olla 
riittävä välimatka.

Kainuun kiviainesvarat riittävät hyvin tulevan vuosikym-
menen tarpeeseen. Paikallisesti niistä on kuitenkin puu-
tetta – esimerkiksi Kajaaniin tuodaan hiekkaa ja soraa 
Paltamon alueelta. 

Viime vuosina on maa-ainestenotto tasoittunut huippu-
vuodesta 2007, ja viime vuodet kiviainesten ottomäärät 
ovat pysyneet melko tasaisena. Enin osa otetusta kivi-
aineksesta on soraa ja hiekkaa, mutta kalliokiviaineksia 
otetaan myös hyvin runsaasti. Eniten maa-aineksia ote-
taan Kajaanin, Sotkamon ja Paltamon kuntien alueella. 
Maa-ainesten kulutuskeskittymä on Kajaanissa ja Sotka-
mossa. 
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Pitkän aikavälin kehitys: - 
Lyhyen aikavälin kehitys:   
Lyhyellä tähtäimellä ei ole tiedossa suuria muutoksia 
kiviainesten käyttöön. Kiviaineksen käyttö vaihtelee talo-
udellisen tilanteen ja hankkeiden määrän mukaan. 
Suhteessa tavoitteisiin: -
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Kainuussa juodaan puhdasta pohjavettä
Pohjavettä saadaan maa- ja kallioperästä, jonne sade-
vesi vajoaa. Pohjavesialueet sijaitsevat pääosin harju- ja 
deltamuodostumissa Maa-alueet, joilta saadaan käyttö-
kelpoista pohjavettä, luokitellaan pohjavesialueiksi. Kai-
nuussa on 53 vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luoki-
teltua pohjavesialuetta ja 159 tarkoitukseen soveltuvaa 
pohjavesialuetta; niillä muodostuu pohjavettä arviolta 425 
000 m3 vuorokaudessa.

Maankäyttö vaikuttaa pohjavesien tilaan. Kainuussa 
pohjaveden laadun muutoksia huonoon suuntaan ovat 
paikallisesti aiheuttaneet erityisesti polttoaineiden ja-
keluasemat ja pilaantuneen maaperän kohteet. Myös 
kaivostoiminta on paikallisesti vaikuttanut pohjaveden 
laatuun, mutta Kainuussa vaikutukset eivät ulotu yhdys-
kuntien vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. 
Pohjaveden laadulle riskiä aiheuttavat myös öljysäiliöt, 
maa-ainestenotto, tienpito, teollisuus, maatalous, asutus 
ja ampumaradat.

Vesienhoidon suunnittelun yhteydessä osa Kainuun tär-
keistä pohjavesialueista on nimetty selvitys- ja riskikoh-
teiksi. Tällä hetkellä Kainuussa on yhteensä 10 selvitys-
kohdetta ja kahdeksan riskialuetta. 

Paikallisista pohjaveden laadun muutoksista huolimatta 
Kainuun pohjavesialueiden tila on tutkituilta osin hyvä. 
Yhdyskuntien käyttämän veden laatua seurataan sään-
nöllisesti. Laadukkaan pohjaveden saatavuus voi edellyt-
tää pohjavesialueiden maankäytön rajoittamista.

Pohjavesien suojelusuunnitelmia on Kainuussa laadittu 
17 tärkeälle pohjavesialueelle eli 32 prosentille tärkeistä 
pohjavesialueista. 

Kainuussa yhdyskuntien käyttämä vesi on kokonaisuu-
dessaan pohjavettä. Kainuussa toimii 48 vesihuoltolai-
tosta, jotka pumppaavat verkostoon vuosittain 6 milj. m3 

talousvettä. Vuoden 2012 lopussa oli Kainuun väestöstä 
liittynyt vesijohtoverkostoon noin 86 % ja viemäriverkos-
toon noin 77 %. Veden ominaiskulutus Kainuun vesilai-
toksilla oli v. 2012 207 litraa/asukas/vrk.

Harjuista otetun pohjaveden laatu on pääsääntöisesti hy-
vä. Haja-asutusalueilla on kotitalouksien käytössä myös 
maa- ja kallioporakaivoja, joiden vesissä on joissakin ta-
pauksissa ollut rauta- ja mangaaniongelmia. Porakaivo-
vesistä löytyy paikoin myös arseenia ja radonia.   

Kulutukseen nähden Kainuussa on runsaat pohjavesiva-
rat, mutta kuivina aikoina pohjaveden pinta voi laskea. 
Esimerkiksi moreenialueilla kuilukaivot voivat kuivua. 
Myös ojitukset voivat aiheuttaa pohjaveden laskua, näin 
on käynyt esimerkiksi Rokuan pohjavesialueella. Rankat 
sateet voivat myös vaikeuttaa vesihuoltoa paikoissa, jois-
sa pohjaveden päällä oleva maakerros on ohut. Pohja-
veden pinta voi tällöin nousta lähelle maanpintaa ja vesi 
ei ehdi suodattua tarpeeksi maaperässä, jolloin pohjave-
teen voi päästä bakteereja.
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Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Luomu-Kainuu
Kainuu on johtava luomumaakunta. Lähes neljännes pel-
toalastamme on viljelty luonnonmukaisesti. Luonnonmu-
kainen maatalous ylläpitää myös monimuotoista kulttuuri- 
ja luonnonympäristöä muun muassa luomalla elinpaikkoja 
pölyttäville hyönteisille sekä säilyttämällä paikallisia maa-
tiaisrotuja ja kasvilajikkeita. 

Vuonna 2012 Kainuun alkutuotannon tiloista 12,7 % oli 
luomutoimijoita. Luomuviljelyn peltoalan (7 600 heh-
taaria) osuus oli 23,2 %, kun se koko Suomessa oli 9,0 
%.  Kainuulaisen luomutilan keskikoko on 56 hehtaaria. 
Suurimmat tilat ovat Vaalassa.  Viljelyssä oli kauraa, oh-
raa, ruista, vehnää, rypsiä, valkuaiskasveja ja nurmea 
sekä puutarhakasveista perunaa, porkkanaa, mansik-
kaa ja mustaherukkaa. Eläintuotannossa luonnonmukai-
sesti kasvatettiin nautoja ja lampaita. Lehmiä oli myös 
luomumaidontuotannossa. 

Kainuun ympäristöohjelman tavoitteena on lisätä Kainuun 
luomuviljelyn pinta-alaa aina 30 %:iin vuoteen 2020 men-
nessä.
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Lyhyen aikavälin kehitys 
Luomutuotanto on tehostunut ja peltoviljelyssä pinta-alat 
kasvaneet. Uusia viljelykasveja on otettu luomutuotantoon.
Pitkän aikavälin kehitys 
Luomuidea levisi Kainuuseen ja tuotantomuotoa vaihdet-
tiin eri puolilla maakuntaa. 
Tulevaisuus 
Luomuviljelyn pinta-ala nousee 30 %:iin peltopinta-alasta. 
Luomun osuus maidon- ja lihantuotannossa kasvaa.


