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KUHMON MÖKKILÄISTEN YLEISKOKOUS   MUISTIO 

tiistai 19.7.2016 kello 14:00-16:35 

 

Kuhmon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Koski  

Läsnäolijat:  liitteenä olevalla listalla 

 

1. Avaus 

Puheenjohtaja Jorma Forsberg avasi kokouksen ja totesi mökkiläistoimikunnan toimineen nyt viisi vuotta. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Yleiskokouksen puheenjohtajan valinta 

Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Forsberg. 

4. Yleiskokouksen sihteerin valinta 

Sihteeriksi valittiin Eila Valtanen. 

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin. 

6. Mökkiläistoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2017-2018 

Jorma Forsberg valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi ja Martti Rönkkö varapuheenjohtajaksi vuosille 

2017-2018. 

 

7. Mökkiläistoimikunnan jäsenten valinta vuosille 2017-2018 

Toimikunnassa on ollut aiemmalla kaudella 11 jäsentä. Läsnäolijat esittäytyivät.  

 

Ensimmäisessä, perustavassa kokouksessa valittiin kaikki läsnä olleet toimikunnan jäseniksi. Todettiin, että 

tämä menettely sopii nytkin. Valittiin jäseniksi kaudelle 2017-2018  kaikki kokouksessa läsnä olleet (ks 

liitteenä oleva osallistujalista) lukuun ottamatta toimittajaa ja Elyn ja kaupungin edustajia.  Lisäksi jäseneksi 

valittiin  Mauno Määttä, joka ei esteen vuoksi päässyt kokoukseen. Pj Jorma Forsberg varmisti Määtän 

suostumuksen kokouksen jälkeen. 

 

8. Mökkiläistoimikunnan tiedottajan valinta 

Valittiin Aila Väisänen jatkamaan hyvin alkanutta tiedottajan uraa vuosiksi 2017-2018. 

 

9. Toimintakauden 2015-2016 tarkastelua 

Puheenjohtaja oli koonnut kirjallisen katsauksen toimikunnan viisivuotisesta toiminnasta.  Mökki-Kuhmo oli 

järjestämässä kesän 2016 Kuhmo-päivää 2.7.2016.  Toimikunta on ollut myös mukana tekemässä 

Kuhmolainen –lehden Kesä-Kuhmo –liitteen sisältöä.  Katsaus päätettiin liittää pöytäkirjan liitteeksi. 

10. Toiminnan suunnittelua tuleville toimikausille 

Keskusteltiin tulevasta. Esille nousi, että Lentualla sijaitseva nuotiopaikan kunto on rapistunut. Todettiin, 

että  Metsähallituksen luontopalvelujen resursseja on vähennetty. Pohdittiin, voisivatko kyläyhdistykset 
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ottaa nuotiopaikkoja ja muita käytössä olevia retkikohteita hoitoonsa talkoovoimin.  Todettiin, että 

toimikunta vie asian Kuhmon kaupungin maaseudun neuvottelukunnan ja maaseutusihteerin tietoon. 

Jaettiin osallistujille Kuhmon kyläyhdistysten yhteystiedot.  

 

Nostettiin esille postin kulku mökkiosoitteisiin. Lisäksi keskusteltiin tiedon kulkemisesta mökkiläisille.  

 

Todettiin, että toimikunta vie tulevana talvena eteenpäin nuotiopaikkojen kunnostusta, postin kulkua ja 

vesistöasioita.  

11. Kuhmon vesiympäristön tilanne / Kainuun Ely-keskuksen edustajan puheenvuoro 

Ylitarkastaja Kimmo Virtanen Kainuun Ely-keskuksesta kertoi Kuhmon vesistöjen tilasta. Ely-keskus seuraa 

vesistöjen tilaa, arvioi sen kehitystä ja tuottaa myös toimenpiteitä vesistöjen tilan parantamiseksi, kun se 

katsotaan tarpeelliseksi. Virtanen kertoi, että Kuhmon vesistöille on tyypillistä humuksisuus soiden 

runsauden takia, happamuus sekä lievä rehevyys. Kainuun suurimmat säännöstelemättömät järvet kuten 

Lammasjärvi, Lentua ja Änätti ovat Kuhmossa. Koskia on aikoinaan perattu uittoa varten ja nyttemmin myös 

palautettu luonnontilaan. Vesistöjen hoitoa säännöstelee Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004). 

Vesistöjen rehevöitymisestä viestii esimerkiksi särkien ja lahnojen lisääntyminen muikun ja siian 

kustannuksella, mitä voidaan seurata koekalastuksella. Biologisia aineistoja on kuitenkin vähän. 

Useimmiten veden laatu on kuitenkin ainoa mittaustieto vesistön tilasta.  

 

Tuorein tilaluokitus Kainuun vesistöistä on vv.2009-2015. Sen mukaan suurin osa Kuhmon vesistöistä on 

hyvässä, osa erinomaisessa kunnossa kuten Lentua, Iivantiira-järvi ja Änätti. Kokonaisuutena Kuhmon 

vesistöt eivät häviä Kainuun vesistöille tilaltaan, vaan Kuhmossa on Kainuun aluuesta kaikkein eniten 

erinomaisessa tilassa olevia järviä niiden suuren alan takia ks http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/vesi/Pintavesien_tila . Pintavesien tila ei kuitenkaan anna täyttä kuvaa eri lajien hyvinvoinnista.  

 

Kunnoltaan tyydyttäväksi on luokiteltu Haatajanjärvi, Särkijärvi-Syväjärvi ja Korkananjärvi. Haatajanjärvelle 

on laadittu kunnostussuunnitelma v.2015. Haatajanjärvellä toimenpiteet kuten tehokalastus ovat 

käynnissä. Haatajanjärvellä on ollut toistuvia sinileväesiintymiä. Tiheä särkikalakanta edistää leväkukintoja.  

Korkananjärven tilaa seurataan, sillä veden laatu on vielä erinomainen. Särkijärvi-Syväjärveä on seurattu 

pitkään, leväkukinnot ovat säännöllinen haitta. 

 

Pajakkakosken kalataloudellinen kunnostus on loppusuoralla, Luulajanjoen kunnostusta suunnitellaan 

(2017?). 

 

Elyllä on levänäyterekisteri, jossa Kuhmosta on 221 havaintoa. Osa havaituista näytteistä on sinilevää, osa 

muita lajeja kuten piilevää tai viherlevää, myös kuusen suopursuruostetta on toimitettu analysoitavaksi.  

Säännöllisiä sinileväesiintymiä on ollut Särkijärvi-Syväjärvellä ja Haatajanjärvellä, ei juuri muualla Kuhmossa. 

Kuusen suopursuruoste on myös joskus näyttävä pintavesien värjääjä, joka ruskean värin takia usein 

mielletään turpeeksi.  

 

Vesien kemiallisen laatutilan haitta-aineita ovat Kainuussa nikkeli, kadmium ja elohopea. Elohopea kertyy 

petokaloihin (ei esimerkiksi muikkuihin). Elohopeaa ei ole kovin systemaattisesti mitattu. Elohopeaa on 

määritetty Kainuussa ahvenista, 15-20-senttisistä kaloista.  Kemialliselta tilaltaan Kuhmon järvistä Lentua, 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/vesi/Pintavesien_tila
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/vesi/Pintavesien_tila
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Kellojärvi-Korpijärvi ja Lammasjärvi ovat ahvennäytteiden perusteella hyvää huonompia. Elohopea on 

peräisin ilmasta eli kaukolaskeumista, etäisten teollisuuslaitosten päästöistä. Ojitusten ja 

maanmuokkausten takia elohopea on metyloitunut, juohtunut valuvesiin ja sitä kautta vesistöihin ja 

edelleen kaloihin.  Pitoisuudet eivät ole kuitenkaan huolestuttavia.  

 

Ely-Kainuulla on v.2016 käytössään 150 000 € vesistöjen seurantaohjelmaan. Käytännössä vesien tilan 

seurannat ostetaan Ramboll Oy:ltä vv.2016-2019.  Virtasen mukaan harvaanasutussa Kainuussa latvavesillä 

ei ole tapahtunut kovin radikaaleja muutoksia.  Metsätalouden vesiensuojelu on kehittynyt ja Kainuussa 

toimivia maatiloja ei ole yhtä runsaasti kuin esimerkiksi rannikolla. Kuhmon vesistöjen seurantaa halutaan 

lisätä.  Nyt seurannassa ovat Haatajanjärvi, Lentua, Iso Riihijärvi, Kuusijärvi, Riienjärvi-Lutjanjärvi ja 

Alasenjärvi. Lisäksi eri toiminnanharjoittajat joutuvat tekemään omaa vesistöjen laadun tarkkailua 

saamiensa ympäristölupien perusteella.    

12. Keskustelu edellisestä puheenvuorosta, kommentit ja mökkiläisten kannanmäärittelyt, mahdolliset 

jatkotoimenpiteet 

Tiedusteltiin vesistöjen tilan seurantatietoja verkosta ja Kimmo Virtanen totesi, että osoitteesta 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/vesi/Pintavesien_tila  voi karttapohjalta nähdä järven tilan. Myös 

numeeriseen aineistoon pääsee verkon kautta käsiksi (näytteenottopaikat, -ajankohdat, tulokset). 

 

Kysyttiin, onko humuspitoinen vesi saunojalle vaarallista. Virtasen mukaan ei. Kysyttiin myös, onko  

humuspitoisuus johtanut ajan myötä vesien tummumiseen. Virtasen mukaan havainnot tuoreista ojituksista 

tukevat tätä näkemystä, mutta tutkimuksessa on myös todettu, että pitkän ajan kuluessa ojitus vähentää 

humuksen liukenemista suoalueen kuivettua.  

 

Keskusteltiin kalakannoista ja niiden muutoksista. Myös tuotiin esiin huoli vanhojen rakennusten 

jätevesiputkista, jotka menevät vesistöihin. Kehotettiin ottamaan yhteyttä ympäristönsuojelutarkastaja 

Risto Saariseen, mikäli tämänkaltaisia havaintoja tehdään.  

 

13. Kuhmon kaupungin kuulumiset 

Tuupalan koulun rakennustyömaan etenemistä voi seurata nettikameran avulla (Kuhmon kaupungin 

facebook-sivuilla on linkki). 

 

14. Muut kokoukselle esitettävät asiat 

Mökki-Kuhmon aiempi ja nykyinen tiedottaja muistuttivat Mökki-Kuhmon facebook-sivuista. Niitä voi 

käyttää viestintään.  

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:35.  

 

Vakuudeksi 

 

Eila Valtanen 

Muistion laatija                              liitteinä osallistujaluettelo ja pj:n katsaus  

 



MÖKKILÄISTEN YLEISKOKOUKSEN OSALLISTUJAT 19.7.2016 

 

1. Jorma Forsberg 

2. Aila Väisänen 

3. Aila Määttä 

4. Martti Määttä 

5. Raili Rönkkö 

6. Martti Rönkkö 

7. Seppo Kekäläinen 

8. Juhani Hassi 

9. Heijke Tallroth 

10. Seija Ruoholahti 

11. Kyllikki Räsänen 

12. Jukka Paananen 

13. Peter Modig 

14. Matti Pääkkönen, Kuhmon kaupunginhallituksen pj 

15. Kimmo Virtanen, ylitarkastaja, ELY-keskus 

16. Jarno Hiltunen, toimittaja, Kuhmolainen 

17. Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki, kj 

 

 

 






