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INLEDNING
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Vattenvårdens syfte är att trygga god status i vattnen. Vattenvården är gemensam för hela Europa och
arbetet baserar sig på ramdirektivet för vattenpolitiken (2000/60/EU). I Finland har ramdirektivet för
vattenpolitiken (vattenramdirektivet) verkställts genom lagen om vattenvårdsförvaltningen (vattenförvaltningslagen 1299/2004) och tillhörande förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004), förordningen om vattenvårdsförvaltningen (vattenvårdsförordningen 1040/2006) och förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Dessutom har miljövårdslagen och vattenlagen ändrats till den del som de gäller vattenvården. Genom dessa författningar har verksamheten enligt
vattenramdirektivet blivit en del av verksamheten som ansluter sig till vattenanvändning, vattenvård och
vattenskydd i Finland. Tillståndssystemet enligt miljöskyddslagen (86/2000) och vattenlagen (264/1961)
är fortfarande en väsentlig grund för denna verksamhet.
Till vattenvårdsarbetet hör bedömning av vattnens status, uppföljning av vattenstatus, uppställande av
mål för vattenstatus och nödvändiga åtgärder för att uppnå målen, vilka alla betonar de biologiska aspekterna. Allt detta sammanställs till en vattenförvaltningsplan, som utarbetas för varje s.k. vattenförvaltningsområde. Åtgärderna sammanställs i ett separat åtgärdsprogram, vars sammandrag är en del av vattenförvaltningsplanen. Vattenförvaltningsplanerna skickas till statsrådet för godkännande under år 2009.
Åtgärdsprogrammen och vattenförvaltningsplanerna uppdateras under de följande sexårsperioderna.
I vattenvården och utarbetningen av åtgärdsprogrammen strävar man efter att uppnå följande mål:







Yt- och grundvattenförekomsternas status inte försämras
Åtminstone god ekologisk och kemisk status i ytvattenförekomsterna före år 2015.
Åtminstone god kemisk och kvantitativ status i grundvattenförekomsterna före år 2015.
Den ekologiska statusen i konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster är åtminstone
så god som den modifierade statusen tillåter (s.k. god ekologisk potential).
Ökning av koncentrationer av förorenande och andra farliga ämnen i vattenförekomsterna begränsas.
Effekterna av översvämningar och torka minskas.

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde samt Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki som mynnar ut i sjön
ligger i följande kommuner: Jakobstad, Larsmo, Karleby, Kronoby, Perho, Pedersöre, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini, Lehtimäki, Kortesjärvi och Nykarleby. Området ligger i sin helhet på
Västra Finlands miljöcentrals verksamhetsområde och det hör till Kumo älvs-SkärgårdshavetsBottenhavets vattenförvaltningsområde (det s.k. västra vattenförvaltningsområdet). Våren 2007 beslöts i
det västra vattenförvaltningsområdet att det utarbetas ett separat åtgärdsprogram för Larsmo-Öjasjön och
vattendragen som mynnar ut i sjön. Beslutet baserade sig på att det sedan 1970-talet har funnits en egen
aktiv vattenvårdsfrämjande delegation för Esse å. År 2006 utvidgades delegationens verksamhetsområde
så att det gäller hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Det aktuella vattendragsområdet är en tämligen
omfattande helhet (4236 km2) där vattenstatus har uppenbara behov av att förbättras och där flera olika
faktorer påverkar statusen. Samarbetsgruppen för vattenvård på Västra Finlands miljöcentrals område,
Delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki och projektgruppen för Larsmo-Öjasjön har
framfört att det utarbetas ett eget åtgärdsprogram för detta avrinningsområde.
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1.2 UPPGÖRANDE AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET OCH SAMARBETE
Utarbetningen av åtgärdsprogrammet inleddes med att fastställa vattnens statusproblem (bild 1). För detta arbete har det samlats information om vattnens status och de åtgärder som påverkar den. Med hjälp av
den preliminära klassificeringen av vattnen och expertbedömningen har det ställts upp mål för vattenstatus. För att uppnå målen har olika åtgärdsalternativ granskats på problemobjekten och i samband med
detta har det framförts åtgärdsförslag. De viktigaste intressegrupperna har deltagit i planeringen och de
har också ytterligare hörts om väsentliga frågor.

Igenkännande av vattenförekomster som skall granskas preliminärt.

Krävs det åtgärder för att uppnå statusmålet?
1. YLEISTÄ

Nej
1.1 JOHDANTO
1.2 TARKASTELTAVAT
VEDET
Konstaterande av
situation
1.3 TOIMENPIDEOHJELMAN LAATIMINEN JA YHTEISTYÖ

Ja
Planering av åtgärder

2. VESIENHOITOON LIITTYVÄT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT
Räcker åtgärder
enligt nuvarande praxis?
2.1 KANSAINVÄLISET JA KANSALLISET
OHJELMAT
2.2 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖSTRATEGIA
Ja
2.3 MUUT ALUEELLISET
OHJELMAT
2.4 KYRÖNJOEN NEUVOTTELUKUNNAN TAVOITTEET
Åtgärder enligtTULVIEN
nuvarandeVÄHENTÄMISEEN
praxis föreslås
2.5 KYRÖNJOEN
LIITTYVÄT SUUNNITELMAT
2.6 MUUT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUOTEEN 2015

Nej

3. VESIENHOIDON NYKYTILA
3.1 KUORMITTAVA
JA MUUTTAVA
Man bildar alternativ
som är möjligaTOIMINTA
att verkställas. Kan man nå statusmålet år 2015 med hjälp av dem?
3.1.1 Ravinne- ja kiintoainekuormitus
3.1.2 Maaperästä tuleva happamuus
3.1.3 Haitalliset
aineet
Ja
3.1.4 Vedenotto
3.1.5
Vesistöjen
säännöstely
ja rakentaminen
Man
presenterar
det kostnadsoch effektNej
3.1.6 Muu mässigt
kuormittava
ja
muuttava
bästa alternativettoiminta
3.1.7 Erityisalueet
3.2 VESIEN TILA
3.2.1 Virtavedet
Är det möjligt att nå statusmålet år 2021 eller 2027?
3.2.2 Järvet ja tekojärvet
3.3 KEINOTEKOISET JA VOIMAKKAASTI MUUTETUT VEDET
3.3.1 Nimeämisen perusteet
Ja
Nej
3.3.2 Nimeäminen tarkastelualueittain
Man utreder uppställande av mindre krävande
Man föreslår att senarelägga målet
4. VESIEN TILAN PARANTAMISTARPEET
mål
4.1 VESIENHOIDON KEHITTÄMISKOHTEET
4.2 YLEISET TILATAVOITTEET JA KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
4.3 VOIMAKKAASTI MUUTETTUJEN JA KEINOTEKOISTEN VESISTÖJEN
TILATAVOITTEET
Bild 1. Schema över utarbetandet av åtgärdsprogrammet.
4.3.1 Periaatteet
4.3.2 Tilatavoitteet tarkastelualueittain
5. VESIENHOIDON TOIMENPITEET
5.1 TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELUN PERUSTEET
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Bild 2. Väsentliga frågor för vattenvården i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (Västra Finlands miljöcentral, 2007)
De viktigaste problemen i fråga om vattenstatus har presenterats i dokumentet om de väsentliga frågorna
som kungjordes i juni-december 2007. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är framförallt diffusbelastning, strukturella förändringar, reglering och tidvisa problem med sura sulfatmarker väsentliga frågor. De
väsentliga frågorna för varje delområde presenteras i bild 2. Responsen som erhölls från kungörelsen av
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de väsentliga frågorna och utlåtandena har beaktats när åtgärdsprogrammet har utarbetats. Även bland
responsen om arbetsprogrammet och tidtabellen fanns aspekter som har beaktats i åtgärdsprogrammet.
Åtgärder som lämpar sig för att förbättra vattenstatusen har arbetats fram i en stegvis avancerande process där man har granskat åtgärder som baserar sig på EU-lagstiftningen, allmänt tillämpade och kompletterande åtgärder samt mera krävande kompletterande åtgärder. I mån av möjlighet har det skapats
alternativ för de olika planeringsobjekten och i samband med detta även granskats alternativens kostnader, konsekvenser för vattenstatus och andra viktiga påföljder. Via jämförelsen av alternativ har man
försökt hitta de till kostnaderna skäligaste och till konsekvenserna bästa åtgärderna.
När alternativgranskningen inte till alla delar har gett upphov till lämpliga åtgärder för att uppnå god status år 2015, har man istället granskat om god status kan uppnås under följande sexårsperiod. Om målen
inte heller kan uppnås under fortsättningsperioden, kan man granska mindre krävande mål. Den stegvis
framåtskridande processen har resulterat i ett sammandrag över föreslagna mål och åtgärder för avrinningsområdena.
Utarbetandet av åtgärdsprogrammet har så långt som möjligt följt principen om deltagande planering.
Den egentliga vattenförvaltningsplanen har utarbetats enligt de förfaranden som föreskrivs i lagen om
bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program och i detta ingår en s.k. miljöbeskrivning.
Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet har växelverkan som lagen föreskriver verkställts genom deltagande och samråd i olika valsituationer. Responsen och hur den har beaktats i utarbetandet av åtgärdsprogrammet har antecknats. I samband med utarbetningen av åtgärdsprogrammet har även en stor del av
det material som behövs för miljöbeskrivningen i vattenförvaltningsplanen uppkommit.
I utarbetandet av åtgärdsprogrammet har utkastet till åtgärdsprogram för Kyro älv utnyttjats och speciellt
då det avsnitt som gäller Finlands miljöcentrals del av Watersketch-projektet, med vilken kostnadseffektiva vattenvårdsåtgärder har identifierats.
I arbetet med att göra upp detta åtgärdsprogram har styrgruppen för projektet Larsmo-Öjasjön samt arbetsgruppen inom ramen för Delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki deltagit. I styrgruppen för projektet Larsmo-Öjasjön deltar representanter för Jakobstads stad, Karleby stad och Nykarleby stad, Larsmo, Kronoby och Pedersöre kommuner, UPM Kymmene, Österbottens vattenskyddsförening, fiskerienheten vid Österbottens TE-central och Västra Finlands miljöcentral. I Arbetsgruppen för
Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki finns representanter för landskapsförbunden, Österbottens
svenska producentförbund, Etelä-Pohjanmaan Maataloustuottajien liitto, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus,
Pedersöre och Lappajärvi kommuner, regionens fiskeområden, vattenkraftbolagen, Österbottens vattenskyddsförening och Västra Finlands miljöcentral.
Utarbetningen av åtgärdsprogrammet har letts av styrgruppen för det västra vattenförvaltningsområdet
och den regionala samarbetsgruppen för vattenvården. Styrgruppen för det västra vattenförvaltningsområdet består av representanter för områdets miljöcentraler och fiskerimyndigheterna. Till Samarbetsgruppen för vattenvården på Västra Finlands miljöcentrals område hör drygt 30 representanter för organisationer, myndigheter, kommuner och näringsgrenar. Åtgärdsprogrammets olika faser har också presenterats vid dessa gruppmöten. Samarbetsgruppen för vattenvården har rekommenderat att åtgärdsprogrammen utarbetas enligt å- och älvdelegationernas indelning och att å- och älvdelegationerna deltar i utarbetningen av åtgärdsprogrammen.

1.3 VATTEN SOM GRANSKAS
År 2007 delades vattendragsområdena in i vattenförekomster så att alla åar och älvar som har ett avrinningsområde över 100 km2, över 5 km2 stora insjöar och även regionalt viktiga insjöar togs med i
granskningen. På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 12 dylika åförekomster och fem insjöar som
är större än 5 km2. I detta åtgärdsprogram behandlas vattenförekomsterna enligt följande gruppering:
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Larsmo-Öjasjön (Larsmosjön, Öjasjön)
Esse ås strömmande vatten (Esse å, Välijoki, Kurejoki, Kuninkaanjoki, Levijoki, Vimpelinjoki
och Poikkijoki)
Lappajärvi, Evijärvi och Alajärvi
Purmo ås och Kovjokis avrinningsområde (Purmo å, Norijoki och Kovjoki)
Kronoby ås avrinningsområde (Kronoby å och Porasenjoki)

Områdena presenteras i bild 3 och de grundläggande uppgifterna om områdena finns i tabell 1.
Följande helheter behandlas som en del av det egna avrinningsområdet.



Övriga insjöar (areal mindre än 5 km2)
Åarnas och älvarnas källbäckar (avrinningsområde mindre än 100 km2)

120
15
19
23
27
22
9
60
45
63
66
40

Torvmarks-%

2054
68
316
268
378
120
122
864
317
788
239
293

Åker-%

Esse å
- Välijoki
- Kurejoki
- Kuninkaanjoki
- Vimpelinjoki
- Poikkijoki
- Levijoki
Purmo å
- Norijoki
Kronoby å
- Porasenjoki
Kovjoki

Åns längd, km

Avrinningsområde, km2

Tabell 1. Grundläggande information om strömmande vatten i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde
(St=Stor humuså, Kt=Medelstor humuså)

Medelv.
m3/s

19

20

15

69

3

18

26

7

60

0.8

14

34

6

70

0.5

14

26

2

20

0.1

Typ

Vattenföring
Högv.
m3/s

Lågv.
m3/s
St
St
Kt
Kt
Kt
Kt
Kt
Kt
Kt
Kt
Kt
Kt
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Bild 3: Vattenförekomsterna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och hur de har grupperats (HERTTAregistret, 2008).
Grundläggande uppgifter om regionens strömmande vatten har samlats i tabell 1 och om insjöarna i tabell 2. I tabellen finns alla insjöar större än 100 ha, men i avrinningsområdet finns även andra insjöar
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som kan fordra åtgärder. Som exempel kan nämnas Saarijärvi i Kortesjärvi på Purmo ås avrinningsområde och Stipiksjön i Pedersöre på Kovjokis avrinningsområde.
Tabell 2. Grundläggande information om betydande sjöar på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde
(*reglerad sjö, Sh=Stor humusrik sjö, Mh=Grund humusrik sjö, Mrh=Grund humusrik sjö, Rh=humusrik
sjö och Vh=humusfattig sjö)
Sjö
Larsmosjön *

Kommun
Larsmo m.fl.

7300

Volym
milj. m3
200

Största areal, ha

Typ

11

Medeldjup, m
2,6

Max djup. m

Mth

Karleby m.fl

1200

27

9

1,6

Mth

Lappajärvi m.fl

14500

1077

38

7,4

Sh

Evijärvi

Evijärvi

2800

47,5

3,5

1,7

Mh

Alajärvi *

Alajärvi

1100

13

8

1,2

Mth

Purmonjärvi

Kauhava

390

4,6

3,8

1,3

Rh

Kerttuanjärvi *

Evijärvi

389

Vetil

Öjasjön *
Lappajärvi *

Mrh

384

Mh

Iso-Räyrinki

Alajärvi

338

Mrh

Sääksjärvi *

Vimpeli

330

Palojärvi

Kauhava

210

Mrh

Narssjön

Pedersöre

197

Mrh

Iirunjärvi

Alajärvi

187

Haapajärvi

Evijärvi

180

Rekijärvi

Kronoby

177

Rh

Kaartunen

Alajärvi

142

Vh

Heimsjön

Kronoby

135

Mh

Ojajärvi

Alajärvi

131

Mh

Peckassjön *

Kronoby

113

Rh

Huvudsjön

Pedersöre

112

Mrh

Porasjärvi

Perho

110

Mrh

Räyringinjärvi

4,9

2,8

13,0

1,5

3,0

Mrh

Mh
Mrh

5,0

Regionens klart största sjö är Lappajärvi på Esse ås avrinningsområde. Packassjön är den största reglerade insjön i Kronoby å. Övriga insjöar som regleras med samma regleringsdamm är Djupsjön, Tvärasjön,
Sandvikssjön, Långvekasjön, Petossjön och Svartsjön. Den gemensamma arealen för dessa reglerade
insjöar är 246 ha.
I detta åtgärdsprogram beaktas områdets grundvattenområden i synnerhet till den del de påverkar ytvattnen. Ett separat åtgärdsprogram har utarbetats för Västra Finlands miljöcentrals grundvattenområden.
Grundvattenområdena i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har presenterats i bild 4.
Valet av vatten som granskas i åtgärdsprogrammet diskuterades i arbetsgruppen för Esse å, Purmo å,
Kronoby å och Kovjoki och i projektgruppen för Larsmo-Öjasjön hösten 2007.
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Bild 4. Grundvattenområden på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde( POVET-registret, 2008).
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2. PROGRAM OCH PLANER FÖR VATTENVÅRDEN
2.1 INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA PROGRAM
Vattenskyddet och –vården i Finland styrs av flera internationella avtal samt av internationella och regionala program och planer. Man försöker nå de internationellt överenskomna målen genom att verkställa
internationella och regionala program och planer.
De internationella målen för vattenskyddet har fastställts och det har utarbetats målprogram ända sedan
1960-talet. Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, som statsrådet godkände år 1998, fokuserar
på att bekämpa eutrofieringen. Principbeslutet om vattenskyddet innehöll allmänna och belastarspecifika
mål i syfte att minska närsaltsutsläppen som eutrofieringen av vattnen ger upphov till samt mål för att
effektivera grundvattenskyddet. Målet var exempelvis att före år 2005 minska fosforbelastningen från
jord- och skogsbruket samt bebyggelsen från nivån i början av 1990-talet enligt följande:
- jordbruk
- skogsbruk
- torvproduktion
- samhällen
- glesbebyggelse

3000 t/a
340 t/a
50 t/a
270 t/a
415 t/a

→
→
→
→
→

1500 t/a
170 t/a
35 t/a
170 t/a
300 t/a

(reduceringsmål 50 %)
(reduceringsmål 50 %)
(reduceringsmål 30 %)
(reduceringsmål 35 %)
(reduceringsmål 35 %)

Målprogrammet innehöll också mål för att minska den riksomfattande kvävebelastningen:
- jordbruk
- skogsbruk
- torvproduktion
- samhällen

30000 t/a
3330 t/a
1100 t/a
14500 t/a

→
→
→
→

1500 t/a
1670 t/a
750 t/a
12500 t/a

(reduceringsmål 50 %)
(reduceringsmål 50 %)
(reduceringsmål 30 %)
(reduceringsmål 15 %)

Reduceringsmålen för närsaltsbelastningen uppnåddes delvis före år 2005. Exempelvis i Kyro älvs avrinningsområde överensstämde endast belastningsminskningen för kommunalt avloppsvatten de mål som
hade ställts upp. Trots att det hade genomförts exceptionellt många vattenskyddsprojekt inom jordbruket,
så uppnåddes inte reduceringsmålet på 50 %. Inte heller i fråga om jordbruket och glesbebyggelsen uppnåddes de reduceringsmål som hade ställts upp.
År 2002 godkände statsrådet Finlands skyddsprogram för Östersjön. Huvudmålen i programmet är att:







bekämpa eutrofieringen
minska riskerna av farliga ämnen
minska olägenheterna som nyttjandet av Östersjön medför
bevara och öka naturens mångfald
öka miljömedvetenheten
bedriva forskning och uppföljning

För att främja genomföringen av skyddsprogrammet för Östersjön godkände miljöministeriet år 2005
åtgärdsprogrammet för skydd av Östersjön och insjövattnen.
Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, skyddsprogrammet för Östersjön och åtgärderna i åtgärdsprogrammen för dessa genomförs fortfarande till den del målen inte har uppnåtts.
Riktlinjerna för vattenskyddet fram till år 2015 (23.11.2006) som godkändes av statsrådet år 2006 fortsätter på den föregående vattenskyddspolitiken och tyngdpunkten ligger således fortfarande på att minska
närsaltsbelastningen i vattendragen. Riktlinjerna för vattenskyddet definierar vattenskyddets behov och
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mål på riksomfattande nivå. Riktlinjerna för vattenskyddet stöder planeringen av den regionala vattenvården. I riktlinjerna för vattenskyddet granskas de olika åtgärdsalternativens konsekvenser i relation till
de allmänna målen i enlighet med ramdirektivet för vattenpolitiken. Enligt riktlinjerna för vattenskyddet
är följande åtgärder viktiga för vattenskyddet och –vården fram till år 2015:






Att minska den eutrofierande belastningen.
Att minska belastningen av skadliga ämnen.
Att restaurera vattendragen och minska olägenheter av byggande och reglering.
Att skydda grundvattnen.
Att skydda vattennaturen och trygga mångfalden i vattnen.

Miljöstödet för jordbruket är en del av Finlands utvecklingsprogram för landsbygden 2007-2013. Programmets del som gäller Fastlandsfinland har godkänts av statsrådet år 2006 och av EU-kommissionen år
2007. Finland bereder kompletterande förslag till programmet, som i synnerhet gäller tilläggsåtgärder
inom miljöstödet och miljöspecialstödet. En av prioriteringarna i programmet är att bedriva jord- och
skogsbruk på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart sätt i hela Finland. Miljöstödet är uppdelat i basåtgärder, tilläggsåtgärder och specialstödsavtal. Programmets vattenpåverkande mål
är att minska miljöbelastningen som jordbruket medför i marken, yt- och grundvattnen samt i luften genom att främja nyttjandet av miljövänliga produktionsmetoder. Dessutom främjas minskningen av växthusgaser med hjälp av förnybar bioenergi som produceras på jord- och skogsbruksmark samt bevarandet
av organisk substans i marken och effekterna av koldioxidsänkan. Av gemenskapens finansieringsandel
som används för handlingslinje 2 riktas minst 50 % till kompensationsbidrag och minst 40 % till miljöstödet för jordbruket.
I miljöstödssystemet för jordbruket framhävs minskningen av utsläpp i yt- och grundvattnen. Viktiga
åtgärder med avsikt på vattenskyddet är bl.a.:












Växttäckt träda (basåtgärd)
Gödsling och kalkning av åkerväxter (basåtgärd)
Dikesrenar och skyddsremsor (basåtgärd)
Mindre gödsling (tilläggsåtgärd)
Preciserad kvävegödsling av åkerväxter (tilläggsåtgärd)
Gödselspridning under växtperioden (tilläggsåtgärd)
Närsaltsbalans (tilläggsåtgärd)
Anläggande och vård av skyddszoner (specialstöd)
Vård av mångfunktionella våtmarker (specialstöd)
Reglerad täckdikning, reglerad bevattning och återvinning av dräneringsvatten (specialstöd)
Åkerodling på grundvattenområden (specialstöd)

Jord- och skogsbruksministeriet har gjort upp en vattenresursstrategi och en naturresursstrategi. I vattenresursstrategin dras linjer upp för principerna i anslutning till nyttjandet av vattenresurserna, vattentjänsterna och byggande i vattendrag. En av visionerna är att nyttjandet av vattenresurserna ska vara samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Översvämningsskyddets betydelse poängteras bl.a. av säkerhetsorsaker. Naturresursstrategins grundprincip är hållbart nyttjande av förnybara naturresurser och målet
är att skapa välfärd för människan och naturen. I fråga om fiskerihushållning har det utarbetats både en
riksomfattande strategi för näringsfiske och en strategi för fritidsfiske. Målet i de båda strategierna är att
fiskresurserna ska nyttjas i enlighet med principerna om hållbar utveckling.

2.2 REGIONALA PLANER
I Västra Finlands miljöstrategi 2007-2013 dras linjer upp för Södra Österbottens förbunds, Mellersta
Österbottens förbunds, Österbottens förbunds samt Västra Finlands miljöcentrals framtida centrala utma-
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ningar i anslutning till värnandet av miljön. I strategin framförs också metoder som ska svara på utmaningarna. Strategins vision fram till 2030 är att området ska vara en föregångsregion för hållbar utveckling. I fråga om vattenstatus betyder detta att västra Finland är en föregångare i vattenvård enligt hållbar
utveckling och att regionens vatten har god status. Målen för värnande av vattenstatus är:




Vattnens ekologiska status förbättras: Satsningar på projekt som förbättrar vattendragens ekologiska status. Närsalts-, fastsubstans- och försurningsbelastningen minskas och forskning och utvecklingsarbete i anslutning till bekämpningen av försurningsolägenheter effektiveras.
Grundvattenstatus förblir god: Riskobjekt på grundvattenområden kartläggs och nödvändiga
skyddsåtgärder utförs och skyddet och användningen av grundvattnen samordnas.
Mångsidig användning av vattnen överensstämmer med hållbar utveckling och miljömedvetenhet
och –ansvar i anslutning till vattendragen utökas: Tillgången till rent vatten tryggas, naturturismen främjas systematiskt, rådgivning och information om vattenvården effektiveras och den aktiva verksamheten i å- och älvdelegationerna fortsätter.

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde sträcker sig till landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. De viktigaste planeringshandlingarna i landskapen är landskapsöversikten, landskapsplanen och landskapsprogrammet. Landskapsöversikten är en strategisk plan på lång sikt, som visar landskapets måltillstånd och vilka strategiska riktlinjer som behövs för att uppnå måltillståndet. Landskapsprogrammen är en planeringshandling som genomför landskapsöversikter. Programmet innehåller de
viktigaste projekten i landskapet och andra viktiga åtgärder för att uppnå målen. Landskapsplanen är den
högsta planformen som styr kommunernas planläggning och planeringen av annan områdesanvändning
som myndigheterna bedriver.
Ett av målen i landskapsöversikten för Södra Österbotten är att genomföra Västra Finlands miljöcentrals
miljöstrategi. Av strategin har målet för landskapsplanen bildats, enligt vilket regionen bör bli en europeisk föregångsregion för hållbart framtidstänkande. Handlingslinjen ”Utveckling av boendemiljö och välfärd” som är inskrivet i landskapsprogrammet för Södra Österbotten 2007-2010 tar ställning till hur översvämningsriskerna ska kontrolleras och vattenstatus förbättras. Vattenstatus bör ytterligare förbättras
med hjälp av vattendragsvisa handlingsprogram och genom att minska de direkta utsläppen från glesbebyggelsen, jordbruket, pälsdjursfarmningen och torvproduktionen. Kontrollen av tilltagande översvämningsrisker på grund av klimatförändringen bör effektiveras.
I utvecklingsmålen för landskapsprogrammet för Österbotten 2007-2010 förutspås att miljöns tillstånd
och de regionala särdragen kommer att accentueras under denna programperiod. I utvecklingen av Österbotten beaktas regionens särdrag, såsom landhöjningen, översvämningarna samt vattendragsbelastningen
som jord- och skogsbruket medför, i synnerhet de s.k. sura sulfatmarkerna. Utveckling av bioenergi för
både produktion och användning är en av landskapets viktigaste utvecklingshelheter. I handlingslinjen
”Främjande av naturens och miljöns välfärd” behandlas förbättringen av vattenstatus. Särskilda mål är
bl.a. effektivering av kunskaperna och resurserna i anslutning till översvämningsskydd, utarbetning av en
plan för grundvattenskydd och kartläggning av sulfatmarker. Målet är att de risker och olägenheter som
sulfatmarkerna medför ska bedömas och ett åtgärdsprogram utarbetas.
Ett av målen i landskapsplanen för Mellersta Österbotten är att bevara den goda livsmiljön i landskapet.
För att uppnå målet strävar man efter att vårda naturen och kulturarvet samt att använda naturresurserna
på ett hållbart sätt. Vård av miljön och miljöns goda kvalitet är hela landskapets särdrag.
Vattnens naturhushållningsstatus förbättras: nyttjandet av vattendragen och deras avrinningsområden
(framförallt i jord- och skogsbruket) följer ekologiska principer, belastningen som rinner ut i vattendragen och grundvattnen minskas avsevärt och vattendragens funktion och mångfald förbättras med restaureringar. Översvämningsskyddskonstruktionerna hålls i skick. Övriga prioriteringar är översvämningsskyddet i bebyggelsen, beredskap för storöversvämningar, minskning av miljöolägenheter av vattendragsprojekt, översyn av regleringar och restaurering av vattendrag.
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Landskapsprogrammet för Mellersta Österbotten 2007-2010 och i dess handlingslinje ”Infrastruktur och
miljö” anses det viktigt att främja vindkraft och torvproduktion, samordna nyttjandet av grundvatten och
stenmaterialförsörjningen (inledande av Poski-projektet), utveckla vattentjänsterna (avloppet i Lestijokidalen) och ordna översvämningsskyddet i Lestijoki ås nedre lopp.
Det regionala skogsprogrammet 2006-2010 för Södra och Mellersta Österbotten för tämligen synligt
fram vattenramdirektivets betydelse för skogsbruket. Programmet framför följande mål för skyddet av
vattennaturen:




För skogsbrukets del trygga god kvalitet och god ekologisk status i vattnen och grundvattnen.
Utveckling av vattenskyddets kvalitet inom skogsbruket i form av avrinningsområdesvis granskning.
Deltagande i beredning och verkställande av ramdirektivet för vattenpolitiken.

I området Södra och Mellersta Österbotten har man som mål att iståndsättningsdika 12 000 ha/år och nå
en avverkningsvolym på 4,2, milj. m3 under programperioden. Åtgärder inom vattenskyddet är bl.a. att
utarbeta vattenskyddsplaner av hög kvalitet för iståndsättningsdikningar, vattenskyddsutbildning och
genomföra vattenskyddsprojekt i egenskap av projekt för vård av skogsnaturen.
I området för Kustens skogscentral är visionen för skogsbruket att skogen sköts i enlighet med principen
om hållbar utveckling med hänsyn även till vattenskyddsaspekterna. Målet är att vattendragsbelastningen
ska minska. I Österbotten är målet för programperioden 2006-2010 att iståndsättningsdika 3 000 ha/år
och att nå en avverkningsvolym på 1,4 milj. m3.
Österbottens TE-centrals utvecklingsprogram för fritidsfiske och skötsel- och användningsplaner för fiskeområden syftar till att främja tillståndet hos fiskbestånd som är föremål för fiske. Åtgärder som påverkar fiskbeståndet har även en naturligt positiv inverkan på vattnens allmänna tillstånd. Fiskerienhetens
vid Österbottens TE-central verksamhet täcker de tre landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och
Södra Österbotten, och således också Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Det finns tre fiskeområden i
regionen: Norra Svenska fiskeområdet, Evijärvi-Kortesjärvi fiskeområde och Alajärvi-LappajärviVimpeli fiskeområde (Sjönejdens fiskeområde). Mindre delar av tillrinningsområdet ligger även i Nykarleby Fiskeområdets område, Perho ås fiskeområde och i Esse ås fiskeområde. Skötsel- och användningsplanerna för fiskeområdena gäller organiseringen av fisket, fiskevård och tryggande av vattenkvaliteten
och fiskens vandring, fiskutplanteringar och förbättringar av fiskevattnen.

2.3 MÅL SOM DELEGATIONEN FÖR ESSE Å, PURMO Å, KRONOBY Å OCH
KOVJOKI Å HAR STÄLLT UPP
Delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki har som mål att vattendragen och vattenpåverkande åtgärder som utförs i avrinningsområdet behandlas som en helhet och i nära samarbete med
kommunerna i ådalen, vattendragets olika användargrupper och miljöcentralen. Avsikten är att samordna
och utveckla behoven inom näringslivet, boendet och miljön som riktas till vattendragen på delegationens verksamhetsområde. År 2006 utvidgades delegationens verksamhetsområde så att det täcker hela
Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och efter utvidgningen fick delegationen namnet Delegationen för
Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki. Delegationen har också grundaten egen fond.
Enligt överenskommelse har delegationen i uppgift att:




kartlägga och föra fram behov, mål, missförhållanden och möjligheter som vattendragen i å- och
älvdalarna, vattenområdena och vattnen utsätts för.
starta, styra och följa upp forsknings- och planeringsuppgifter.
behandla och följa upp slutförd forskning och färdiga planer och få till stånd nödvändiga lösningar.
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följa upp nyttjandet av vattendragen och de åtgärder som utförs i vattendragen.
fämja vattenvård genom att växelverka med samarbetsgruppen i enlighet med vattenramdirektivet.

I början av 1990-talet ställde Delegationen för Esse å upp som mål för vattenskyddet att vattendragets
status bör förbättras så att i synnerhet råvattentäkt, fiske och kräftfiske samt flodpärlmusslans levnadsförhållanden kan tryggas. Som metoder för detta arbete antecknades minskning av den externa vattendragsbelastningen, utveckling av regleringspraxis, förbättring av fiskevattnen samt iståndsättning och vård
av vattendraget.
Delegationen har främjat möjligheterna att uppnå målen genom att via Fonden för Esse å stöda projekt,
vars syfte är att förbättra vattendragets status. Fonden har bl.a. understött viktiga vattenskyddsprojekt i
regionen: Lappajärvi Life, Miljövänliga Sjönejden, planeringen av Kronoby å och God miljö i LarsmoÖjasjön. I samband med projekten har följande vattenskyddsfrämjande översiktsplaner utarbetats:








Skyddszonsplan för Lappajärvi
Skyddszons- och landskapsplan för Kurejoki
Skyddszonsplan för Evijärvi och Kerttuanjärvi
Uppdatering av skyddszonsplanen för Esse å
Översiktsplan för skyddszoner i Purmo ås vattendragsområde
Kartläggning av våtmarker i Sjönejden
Vattenskyddsplan för Kronoby å.

Projekten har också utarbetat separata rekommendationer för vattenvården i Sjönejden (bilaga 1) och för
Larsmo-Öjasjön (bilaga 2) samt för bekämpning av markbunden försurning (bilaga 3).

2.4 PLANER I ANSLUTNING TILL VATTENDRAGSKONSTRUKTIONERNA
I Esse ås vattendragsområde finns sammanlagt nio kraftverk (tabell 3), av vilka sju ligger i Esse ås huvudfåra, ett i Välijoki och ett i Kurejoki. Kraftverken har byggts huvudsakligen på 1930- och 1960-talen.
De stora insjöarna längs Esse å (Lappajärvi, Alajärvi och Evijärvi) regleras. Regleringen av Lappajärvi
och översvämningsskyddet i Esse å baserar sig på den andra vattendragskommissionens beslut. Översvämningsskyddet inleddes år 1960. Regleringstillstånd har beviljats i flera olika omgångar och tillståndet som gäller nu beviljades år 1991. Det finns inga planer på att ändra regleringen i området.
I Esse å har flottningsstadgan upphävts och en förbättring av fiskevattnen har utförts. I samband med
projektet iståndsattes 11 forsar.
I det nedre loppet av Esse å och Purmo å och i ådeltat utfördes rensningar åren 1993-1997 i syfte att
minska risken för översvämningar. Vimpelinjoki har senast rensats på 1980-talet. Den nya planen för
översvämningsskydd och restaurering av Vimpelinjoki har vunnit laga kraft och projektet genomförs
under de närmaste åren om finansiering kan ordnas.
Rensningen av Kronoby ås nedre lopp blev färdig år 1964 och rensningen av det övre loppet ända till
Sääksjärvi slutfördes år 1967. I samband med helhetsplaneringen av Kronoby å har man kommit överens
om ett antal åtgärder som syftar till att minska olägenheterna av vårflöden. Ytterligare är avsikten att utveckla regleringen av Djupsjön m.fl. sjöar, främja vattenskyddet, minska försurningsolägenheterna, restaurera vattendraget för fiske och rekreation samt främja verksamheter i anslutning till kulturlandskapet
och friluftslivet. Genomföringen av helhetsplanen beror på finansieringen.
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Restaureringen av Räyringinjärvi är under planering och Sääksjärvi i Vimpeli har iståndsatts.
Purmo å har rensats från Överpurmo till Purmosjön. Rensningen utfördes åren 1955-1970 och Norijoki
har rensats åren 1971-1978. Översvämningsskyddsprojektet i Purmo ås mellersta lopp är under arbete
och blir troligen färdigt under år 2009.
Nedre loppet av Kovjoki har rensats åren 1968-1976, Kovjokis mellersta lopp 1973-1978 och Kovjokis
huvufåra åren 1952-1957. Det finns veterligen inga nya rensningsplaner för området.
Larsmosjön byggdes år 1961 och Öjasjön år 1969. Enligt det första tillståndsbeslutet reglerades sjöarna
tillsammans och vattenytan i sjöarna följde havsvattenytan. Regleringen ändrades år 1998. I det nya regleringstillståndet ska vattenytan i sjöarna hållas så noggrant som möjligt på nivån N60 + 0,10-0,20 och
den är inte längre bunden till havsvattenytans variationer. Det planeras inga ändringar av regleringen,
men avsikten är att förbättra fiskarnas möjlighet att vandra och båtfarledernas skick.
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3. KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV
VERKSAMHETSMILJÖN
3.1 EFFEKTER AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH DE HYDROLOGISKA
EXTREMFÖRHÅLLANDENA
Fram till år 2015 kommer klimatförändringens effekter ännu att vara obetydliga. Under perioden 20102030 avspeglas klimatförändringen i högre temperaturer och större nederbördsmängder, men variationen
kommer att likna de nuvarande naturliga förändringarna. Under perioden 2030-2100 blir förändringarna
tydligare och i synnerhet vintertemperaturerna stiger och nederbördsmängderna på vintern ökar. Däremot
kan nederbördsmängderna på sommaren minska.
Upprepade extremförhållanden och deras förutsägbarhet kan försämra den ekologiska statusen i känsliga
vattennaturtyper, såsom småvatten. Snön kan smälta flera gånger under vintern och vinterflöden förekommer allt oftare. Sämre isläge kan försämra framgången hos och förekomsten av vissa arter. Urlakning
av närsalter, försurning och metaller samt erosion ökar. Avdunstningen ökar under sommaren, vilket kan
leda till att det används mera bevattningsvatten, som i sin tur minskar vattenflödet i vattendragen.
Överraskande spridningar av översvämningar i omfattande områden kan ge upphov till risksituationer.
Riskobjekt kan exempelvis vara vatten- och avloppsvattenanläggningar och avstjälpningsplatser. Större
områden utsatta för översvämningsrisk och andra tilltagande extrema förhållanden ställer specialkrav på
planering av markanvändningen, styrning av olika verksamheters placering och framförallt riskhantering.
Klimatförändringen antas medföra problem i vattendragsområdet i Larsmo-Öjasjön i fråga om reglerbarhet.

3.2 FÖRÄNDRINGAR I JORDBRUKET
Gårdarnas medelstorlek ökar ytterligare fram till år 2015. Antalet husdjursgårdar och pälsfarmer minskar,
men deras storlek ökar och produktionen koncentreras. Beaktansvärt är att de stora husdjursgårdarna,
såsom produktionsenheter med över 100 mjölkkor, över 200 köttnöt och 1500 köttgrisar blir vanligare.
Livsmedelsindustrin specialiseras och koncentreras ytterligare.
Som en följd av koncentrerad husdjursproduktion och pälsfarmer kan det uppstå situationer när gödselspridningsarealer måste sökas längre bort från gården. Effektivering och återvinning av gödsel fordrar
också nya teknologiska och logistiska lösningar.
Miljöstödet för jordbruket styr jordbruket i allt miljövänligare riktning under perioden 2007-2013. Miljöstödet påverkar i stor sträckning anläggandet av skyddszoner, byggandet av våtmarker, reglerad täckdikning och den ekologiska odlingen. Övergången till direktsådd minskar erosionen, men leder till att användningen av växtskyddsmedel ökar.

3.3 FÖRÄNDRINGAR INOM SKOGSBRUKET
Inom avverkningarna övergår man från föryngringsavverkningar till beståndsvårdande huggning, vilket
minskar mängden närsalter som sköljs ut från avverkningsområdena. Skördandet av energivirke ökar i
omfattning. Avverkningsresterna skördas bort, vilket minskar närsaltsutsköljningen från avverkningarna,
men å andra sidan ökar stubbtäkten risken för erosion som kan leda till att utsköljningen av fasta substanser och närsalter ökar.
Skötseln av skogar på torvmark är ett centralt inom skogsbruket i Österbotten. Iståndsättningsdikningens
volym förblir på nuvarande nivå, men möjligheterna att satsa på pvattenskyddet okar då den förnyade
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Lagen om finansieringav hållbart skogsbruk träder i kraft 1.1.2009. Efter detta kan kostnader för vattenskyddskonstruktioner ersättas i sin helhet med statliga medel. Åtgärder inom skogsbruket görs med användning av bästa vattenskyddsteknik och skogsbrukets vattendragspåverkan kan minskas genom att
genomföra vattenskyddseffektiverande naturvårdsprojekt med finansiering i enlighet med lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Tyngdpunkten för åtgärderna ligger i vattendragens övre lopp,där skogens andel av avrinningsområdet är störst.

3.4 FÖRÄNDRINGAR I BEBYGGELSEN
Fram till år 2015 kommer det sannolikt inte att ske några betydande förändringar i fråga om bebyggelsen
i Larsmo–Öjasjöns tillrinningsområde. Regionens kommuner har uppskattat att befolkningsmängden
ökar en aning. Befolkningen kommer delvis att koncentreras till städerna och kommuncentren. Ökning
av energipriserna kan forcera förändringen, eftersom man ännu kraftigare försöker ena samhällsstrukturen och placera bostäder, service och arbetsplatser nära varandra. Områdets kommunstruktur kommer att
förändras på ett betydande sätt när flera av regionens kommuner går samman före år 2015.

3.5 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
På avrinningsområdet för Larsmo-Öjasjön är åtminstone följande planer som väsentligt kan förändra områdets morfologiska och hydrologiska särdrag fram till år 2015 aktuella:


Ändring av regleringen av Djupsjön med flera sjöar i Kronoby å

På avrinningsområdet kommer ett antal äldre torvbrytningsområden att tas ur bruk, men de ersätts sannolikt med nya områden. De torvtäktsområden som tas ur bruk under perioden har en uppskattad areal på
1 500 hektar.
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4. VATTENVÅRDENS NUVARANDE STATUS
4.1 BELASTANDE OCH MODIFIERANDE VERKSAMHET
4.1.1 Närsalts – och fastsubstansbelastning
Fosfor – och kvävehalterna är ganska höga i vattendragen som flödar ut i Larsmo-Öjasjön. Också halterna av partikulärt material (fast substans) är tidvis mycket höga. På basis av vattenflödet och halterna som
har uppmätts i Esse å var det genomsnittliga fosforflödet ca 20 t P/a och kväveflödet 500 t N/a åren
1968–2006. Årsvariationerna är dock stora. Fosforhalterna i Esse å har minskat under de senaste åren,
men kvävehalterna visar på en liten ökning. För de andra åarnas del finns det ingen jämförbar samlad
information. På basis av till buds stående materialet är fosfortransporten i Purmo å mellan 10-32 t/a och
Kronoby å mellan 9-30 t/a. Kväveflödet är däremot 200-700 t/a i Purmo å och 180-600 t/a i Kronoby å.
Närsaltsbelastningen i Larsmo–Öjasjön härstammar huvudsakligen från åkerbruket. Av fosforbelastningen och kvävebelastningen är åkerbrukets andel 48,3 % respektive 40,5 % i hela avrinningsområdet enligt
VEPS- modellen.. Närhaltsbelastningarna i olika åar och i Lappajärvi presenteras i bild 6. Värdena som
ges enligt VEPS är inte noggranna, men ger en bild av belastningens storleksklass och fördelning.
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Bild 5. Årsmedelvärden för närsaltshalten och medelvattenföringen i Esse å åren 1968-2006
(HERTTA-registret, 2008).
Fördelning (%) av fosfor- (P) och kvävebelastningen (N) för olika belastningskällor i åarna i Larsmo–
Öjasjöns tillrinningsområde presenteras i tabell 2b nedan. Kreatursskötsel har förenats med jordbruk.
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Tabell 2b: Fördelning av fosfor – och kvävebelastningen i Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki å.
(Enligt VEPS-modellen, 2007).
Esse å
Purmo å
Kronoby å
Kovjoki å
P%
N%
P%
N%
P%
N%
P%
N%
42.5
38.6
54.3
50.1
49.1
43.9
37.9
35.6
Jordbruk
3.0
2.1
3.1
2.2
3.7
2.5
2,8
2.3
Skogsbruk
3.7
12.5
0.9
3.1
1.2
4.1
0.2
0.8
Nedfall
29.9
20.3
31.2
22.3
32.7
18.0
32.0
Naturlig urlakning 20.0
11.5
3.9
7.7
2.4
8.7
2.9
4.2
1.7
Glesbebyggelse
12.3
6.6
11.8
8.1
11.3
7.2
36.8
27.5
Pälsdjursnäring
1.0
4.2
0.7
0.9
1.0
2.8
Punktbelastning
1.3
2.1
1.0
1.7
2.6
3.9
Torvutvinning

Bild 6 Fördelning av fosforbelastningen i Esse ås mellersta lopp, på Lappajärvi sjös avrinningsområde, i
Purmo å, Kronoby å och Kovjoki å (Enligt VEPS-modellen, 2007)
Ähtävänjoen keskiosan fosforikuorm ituksen jakaum a
(Yhteensä 5344 kg/vuosi)

Maatalous
22

Metsätalous

47
1 468

Laskeuma
Luonnonhuuhtouma

1 926

Haja-asutus
143
234
218

Turkistarhaus
Yhdyskunnat/kaatopaikat

841

445

Karjatalous

Turvetuotanto

Lappajärven valuma-alueen fosforikuormitus (25 t/vuosi)
Fosforbelastningen på Lappajärvis avrinningsområde (25 t/år)
MAATALOUS/JORDBRUK

10 %

METSÄTALOUS/SKOGSBRUK

1% 2%

LASKEUMA/NEDFALL

4%
44 %

12 %

LUONNONHUUHT/NATURLIG
AVRINNING
HAJAASUTUS/GLESBEBYGGELSE
KARJATALOUS/HUSDJURSSKÖT
SEL
TURKISTALOUS/PÄLSPRODUKTI
ON

19 %
5% 3%

PISTEKUORMITUS/PUNKTBELAST
NING
TURVETUOTUOTANTO/TORVTÄK
T
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Purmonjoen fosforikuormituksen jakauma
(yhteensä 19 321 kg/vuosi)

Maatalous
Metsätalous

2 281

143

Laskeuma
Luonnonhuuhtouma

1378
Haja-asutus

9 109

1 498

Karjatalous
Turkistarhaus

3 924

Yhdysk.+kaatop

607
173

Turvetuotanto

Kov joe n fosforikuormitukse n jakauma
(yhte e nsä 7510 kg/v uosi)

Maatalous
Metsätalous
Laskeuma

2 768

2 502

Luonnonhuuhtouma
Haja-asutus

216

Karjatalous

14

313
344

1 353

Turkistarhaus

Kruunupyynjoen fosforikuormituksen jakauma
(yhteensä 15 225 kg/vuosi)
1 724

Maatalous
Metsätalous
Laskeuma

141

Luonnonhuuhtouma

951

Haja-asutus

6 526
Karjatalous

1 319

Turkistarhaus

3 393

570
189

Yhdysk.+kaatop
Teollisuus

22
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4.1.1.1 Punktbelastning
Avloppsvatten från samhällen
På Larsmo–Öjasjöns tillrinningsområde finns nio avloppsreningsverk i tätorter och sex industrianläggningar, som har miljötillstånd för att släppa ut avloppsvattnet i vattendraget. Kommunernas avloppsreningsverk behandlar avloppsvattnet från 18 400 invånare och flera ganska stora industrianläggningar.
Terjärv Vatten och Avlopp som har varit verksam i området upphörde med verksamheten vid dammreningsverket år 2006 och avloppsvattnet från Terjärv renas nuförtiden i Kaustby. Uppgifterna om punktbelastning baserar sig på kontrollresultaten i VAHTI-registret. (bild 7 a). De övriga industrianläggningarna i området leder behandlat avloppsvatten till de kommunala avloppsreningsverken.

Soini
Alajärvi
Vimpeli
Lappajärvi
Evijärvi
Kronoby
Purmo
Lillby
Kortesjärvi

LSU 1.2
.2001
LSY
8.10.2002
LSU
8.5.2003
LSVO
1998,VY
O 1998
LSVO
27.2.1997
LSU
15.4.2003
VYH
21.5.1986
KOVY
23.4.1992
LSU
3.7.2003

BOD7ATU
Halt
Effekt
mg
O2/l
%

TILLSTÅNDSVILLKOR
Tot – P
CODCr
Halt
Effekt Halt
Effekt

NH4-N
Halt

Effekt

mg/l

%

mg/l

%

mg/l

%

Översyn av
tillståndsvillkoren

Tillståndsbeslut

KOMMUN

Personekvivalenttal
(dimensionering)

Tabell 3a. De centrala tillståndsvillkoren för de kommunala avloppsreningsverken på Larsmo-Öjasjöns
tillrinningsområde i början av år 2008.( LSU= Västra Finlands miljöcentral, LSY= Västra Finlands miljötillståndsverk, LSVO = Västra Finlands vattendomstol (numrera LSY) VYO = Vattenöverdomstolen,
VYH= Vatten och miljöstyrelsen) KOVY = Karleby vatten och miljödistrikt, Numera= LSU)
VHO=Vasa förvaltningsdomstol)

15

90

0.7

90

125

75

8.0

80

2007

10

95

0.4

95

125

75

4.0

90

2010

10

95

0.4

95

125

75

4.0

90

2012

10

95

0.5

95

Anhängigt

15

90

0.5

90

Anhängigt

10.

90

0.5

90

17.5

85

1.5

80

Anhängigt

25

85

1.5

85

Anhängigt

15

90

0.5

90

125

125

75

75

85

80

2013

2011
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Tabell 3b. De centrala tillståndsvillkoren för industrianläggningar som släpper ut avloppsvatten i vattendraget på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde i början av år 2008 VAHTI-registret, 2008).
INDUSTRI

Tillståndsbeslut

Järviseudun
Peruna Oy *

LSU
15.12.2005
LSU 2.2.2003
VHO 30.
6.2004

Evijärven
Peruna Oy
Mäkelä ALU
(ytbehandling)
Ab Terjärv
Frys Oy
EteläPohjanmaan
Minkinrehu
Österbottens
fiskodling

BOD
mängd

effekt

Tot P
mängd

effekt

COD
halt

effekt

NH4-N
mängd

1 t/a

0.1 t/a

9.0 t/a

2.1
t/a

0.2 t/a

12.5 t/a

LSU 1.7.2002

1.3 mg/l

LSU 2.3.2006

0.2 t/a

LSU
22.12.2005

1 kg/d

LSVEO
9.12.2002
VHO
29.8.2003

90 %

0,026 t/a
95 %

0,06
kg/d

125 mg/l

Tot N
mängd

90 %
0,78t/a

95 %

0,04 t/a

0,35 t/a

* Verksamheten har upphört år 2008

Industri
De industrianläggningar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde som leder ut renat avloppsvatten i vattendraget ligger huvudsakligen på Esse ås avrinningsområde. Järviseudun Peruna Oy har lett ut avloppsvattnet i Vimpelinjoki ås nedre lopp, Evijärven Peruna Oy och Österbottens Fiskodling leder ut avloppsvattnet i Esse å och Mäkelä Alu Oy leder ut avloppsvattnet i Paaluoma. Terjärv Frys Oy leder ut avloppsvattnet i Kronoby å och Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu leder ut avloppsvattnet i Purmo å.
Torvtäkt
På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde fanns det i slutet av år 2007 37 verksamma torvproduktionsanläggningar, vars totala lareal är 4 300 ha. Den genomsnittliga arealen för ett enskilt produktionsfält är ca
125 ha och produktionsområdenas storlek varierar mellan 35 och 800 ha. (Västra Finlands miljöcentral).
I början av år 2008 hade sammanlagt 38 torvproduktionsområden ett gällande miljötillstånd (tabell 4).
I början av år 2009 var dessutom följande torvproduktionsområden i tillståndsbehandling:
Millespakanneva, Alajärvi (34, 5 ha)
Torvproduktionsområdenas och de andra punktbelastarnas läge presenteras i bild 7a.
Avstjälpningsplatser och förorenade markområden
På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns en fungerande avstjälpningsplats, Millespakan Jätekeskus i
Alajärvi. På tillrinningsområdet finns sammanlagt 22 stängda kommunala avstjälpningsplatser och en
stängd industriavstjälpningsplats. De stängda avstjälpningsplatserna är delvis underställda efterkontroll, i
vilken man följer upp närsalter och även vissa andra variabler.
På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 112 eventuellt förorenade markområden, av vilka 9 objekt
fordrar fortsatt utredning och eventuella saneringsåtgärder (bild 7 b).
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Tabell 4. Torvproduktionsområden som har miljötillstånd på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde i början av år 2009 (LSY=Västra Finlands miljötillståndsverk, VHO=Vasa förvaltningsdomstol,
KHO=Högsta förvaltningsdomstolen).
Kommun

Alajärvi

Evijärvi

Lappajärvi
Pedersöre

Kauhava

Vimpeli

Soini

Produktionsområde/producent
Koppelonneva/ MäkeläYhtymä
Taatinneva/ privat
Nassinneva,Rimpineva/ Perälän
Turve Oy
Kurvinneva/ VAPO Oy
Savonneva /VAPOOy
Savonneva/ Savonnevan Turve
Ky
Paskoneva / VAPO Oy
Mutikanneva/yksityinen
Veteläsuo /yksityinen
Pyymaanneva / VAPO Oy
Saapasneva / VAPO Oy
Porrasneva / VAPO Oy
Iso – Saapasneva/ VAPO Oy
Niivilännitty / Oy Alholmens
Kraft Ab
Saarenneva / Oy Alholmens
Kraft Ab
Heinämaanneva-Ränöinneva /
Oy Alholmens Kraft Ab

Produktion,
areal, ha
43.6
52

Beslut

34,5
604

LSVEO 16.12.1998
LSVEO 16.12.1998
LSVEO
28.12.1999
LSY 19.8.20004
LSY 31.12.2007

48

LSY 31.12.2007

53,5
20
42,3
181.9
54
282
68

LSY 21.12.2007
LSY22.8.2008
2.12.2005
LSY 3.6.2002
LSY 3.6.2002
LSY 3.3.2003
LSY 3.6.2002
LSY
19.4.2007
LSY
6.7.2006

123

62
65
111,9
250

Hirvineva/Hajatek Oy
Västermossen/ Oy Alholmens
Kraft ab
Suolineva /Jorma Kiikan urakointi Ky
Rajaneva-Salonneva/Mantelan
turve Ky
Saloneva11
Mosaneva-Paloneva /Mantelan
Turve Ky
Kauhajärvenneva/A-R Turve Ky
Paloneva / yksityinen
Orminneva/ Oy Alholmens Kraft
Ab
Tervasneva / Mantelan Turve Ky

55.7

LSY
21.12.2007
LSY 30.10.2003

86,8

LSY26.5.2008

64

LSY
17.6.2002
LSY
29.8.2000
LSY 24.10.2008

45

LSY 15.4.2008

145.1
42,7

LSY 7.12.2000
LSY 30.5.207

138

Beslutet givet

VHO
VHO

23.5.2003
23.5.2003

VHO

23.5.2003

VHO

24.5.2004

VHO

20.10.2009

VHO

12.9.2007

LSY 9.11.2006

Lamminneva / VAPO Oy

54.8

Fortsatt
behandling

LSY 25.4.2008
60,5

Korpisalonneva /VAPO Oy

501,1

Ruissaarenneva/ VAPO Oy

202,7

Pälvineva/VAPO Oy

41,6

Lypsinneva / VAPO Oy
Heiniahonneva/ VAPO Oy
Koirasuo (osa)/VAPO Oy
Naarasneva (osa)/VAPO Oy
Kuninkaansuo/ VAPO Oy

43.3
36,9
114
40
125

LSY 29.12.2006
LSY 27.11.2001
7.12.2007
LSY
27.11.2001
7.12.2007
LSY 27.11.2001
7.12.2007
LSY 31.12.2007
LSY 31.12.2007
LSY 31.12.2007
LSY 31.12.2007
LSY 16.11.2006
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Bild 7a. De viktigaste punktbelastarna på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde
(VAHTI-registret, 2008)
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Bild 7b. Eventuellt förorenade markområden på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde
(MATTI-registret, 2008)
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4.1.1.2 Diffusbelastning
Uppgifterna om diffusbelastningen har beräknats med VEPS-bedömningsmodellen som har utvecklats
vid Finlands miljöcentral. Med modellen kan man grovt (kg/km2/a) uppskatta närsaltsbelastningens storlek i avrinningsområden enligt 3 nivåns indelning. VEPS beräknar skilt belastningen från jordbruket,
skogsbruket, den naturliga urlakningen, nedfallet och glesbebyggelsen. Fosfor- och kväveurlakningen
enligt VEPS-modellen presenteras i bilderna 8a och b.
Även fastsubstansbelastningen och erosionen är ett betydande problem i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Vattnets förmåga att lösgöra jordpartiklar i marken framgår på alla ställen där vattnet kommer i
kontakt med blottad mark. Erosion är ett stort problem på sluttande åkrar, inom torvproduktionen, skogsbruket och vattenbyggandet. Både närsalter, metaller och organisk substans är bundna till jordpartiklarna
som erosionen lösgör. Vattnets fastsubstanshalt kan användas som mått på erosionens kraft.
Det finns inga direkta mätningar av erosionens omfattning, men i å- och älvvattnen varierar vattnets fastsubstanshalt under högvattenflöde 100-300 mg/l och det årliga fastsubstansflödet varierade t.ex i Esse å
mellan 1400 och 9 600 t/a.åren 2000-2006 Fastsubstansurlakningens omfattning påverkas utöver av ytavrinning även av tidpunkten för toppflödet. På grund av stor ytavrinning är fastsubstanstransporten avsevärt större när marken är ofrusen än vid tjäle.
Åkerbruk
I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 58 200 ha åker, vilket utgör 14 % av tillrinningsområdet.
Antalet gårdar är totalt ca 2050. I området odlas huvudsakligen vall till ensilage samt korn, havre och
annan foderspannmål. I Lappajärvis tillrinningsområde är även potatis en mycket viktig odlingsväxt.
Hektarskörden för de flitigast odlade växtarterna hö, havre och korn varierar mellan 3000 och 4 000
kg/ha. Under de senaste 10-15 åren har användningen av konstgödsel minskat kraftigt. I Södra Österbottens sprids idag ca 80 kg kväve och 11 kg fosfor per hektar konstgödsel, medan de största spridningsmängderna var 31 kg fosfor och 120 kg kväve per hektar i slutet av 1980-talet. Utöver konstgödsel används även organisk gödsel.
Husdjurshållning och skinnproduktion
Jordbruket baserar sig på långt utvecklad kött- och mjölkproduktion. I områdets kommuner finns 810
husdjursgårdar, av vilka 605 är mjölkgårdar. Pälsfarmning bedrivs i områdets alla kommuner, men i synnerhet i Pedersöre, Kronoby, Kortesjärvi, Vindala, Evijärvi och Lappajärvi. I tillrinningsområdet finns
250 pälsfarmer, av vilka 75 har miljötillstånd beviljat av miljöcentralen, dvs. de inhyser över 2000 honor
av mink eller iller eller 600 honor av räv eller sjubb. Varje år produceras drygt 240 000 minkskinn och
400 000 rävskinn i tillrinningsområdet.
Gles- och fritidsbebyggelse
I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde bor ca 45 900 invånare, av vilka 29 500, dvs. 59 % bor utanför de
områden som omfattas av avloppsnätet (tabell 5). Glesbebyggelsen är mest omfattande i Alajärvi stad
och Pedersöre kommun. I kommunerna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns ca 5 200 fritidsbostäder. Ungefär hälften av fritidsbostäderna finns på Lappajärvis stränder.
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Tabell 5. Invånarantalet i kommunerna på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde, antalet avlopps-anslutna
invånare och antalet avloppsanslutna år 2015 enligt planerna för utveckling av vattentjänsterna (kommunernas utvecklingsplaner för vattentjänsterna).
Kommun
Pedersöre
Larsmo
Alajärvi
Kronoby
Evijärvi
Lappajärvi
Vimpeli
Soini
Kortesjärvi
Totalt

Invånarantal
år 2004
10241
4183
9140
6809
2990
3853
3460
2717
2500
45893

Anslutna till avloppsnätet
år 2004
invånare
%
5735
56
1631
39
3839
42
2792
41
1017
34
1117
29
2353
68
679
25
725
29
18418
40,3%

Anslutna till avloppsnätet
år 2015
invånare
%
6349
62
3270
64
4844
53
3677
54
1435
48
1503
39
2768
80
815
30
925
37
25586
53%

Åtgärder inom skogsbruket
På Larsmo-Öjasjöns avrinniongsområde finns totalt ca 230 000 ha skogsmark.I Södra Österbotten utförs
varje år iståndsättningsdikningar på sammanlagt ca 13 000 ha, av vilket ca 3 000 ha dikas i kommunerna
i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Dikningarna koncentreras i allmänhet till tillrinningsområdets
övre del så att två tredjedelar av dikningarna utfördes där. Även framöver kommer dikningar att utföras i
stort sett i samma utsträckning. I Södra Österbotten utförs föryngringsavverkningar på ca 8 000 ha (sjunkande trend) och beståndsvårdande huggning på 21 000 hektar (stigande trend). Gödslingar utfördes på
en areal av drygt 1 500 hektar. I Kustens skogscentrals område i Österbotten dikas årligen ca 2 600 ha, av
vilket 400-600 ha på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. I Österbotten utförs föryngringsavverkningar
på omkring 4 600 ha, av vilket 400 ha på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Åtgärderna inom skogbruket orsakar förutom närsaltsbelastning även fastsubstansbelastning och försurningsproblem.
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Bild 8a. Uppskattning av den regionala fördelningen av den fosforbelastning som orsakas av mänskans
åtgärder på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (VEPS-modellen, 2007).
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Bild 8b. Uppskattning av den regionala fördelningen av den kvävebelastning som orsakas av mänskans
åtgärder på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (VEPS-modellen, 2007).
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4.1.2 Markbunden försurning
I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är de sura sulfatjordarna huvudsakligen belägna nedanför höjdnivån 60 m över havet. I bild 9 presenteras de potentiellt sura sulfatjordarna på på Larsmo-Öjasjöns
tillrinningsområde.

BILD 9. De potentiellt sura sulfatjordarna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde på basen av
höjdkurvorna
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I samband med dränering av alunjordar bildas sulfat som hör till svavelföreningarna och sulfathalten i
åvattnet kan således användas i bedömningen av försurningsbelastningen. Sulfathalten är klart högst i
åarnas nedre lopp (maximalt t.o.m. 100 mg/l). I framtiden uppskattas att mängden utsköljd sulfat sakta
minskar under årtiondenas lopp. Eventuell effektivering av dräneringen och dränering av nya områden
ökar dock utsköljningen av svavelföreningar, vilket försämrar situationen. Försurningens uppkomst, regionala fördelning, utsköljda substansmängder och möjligheterna att behandla avrinningsvattnet har studerats i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (Palko & Alasaarela, 1988). Bifogat till detta åtgärdsprogram finns åtgärdsrekommendationerna för de sura sulfatjordarna i Larsmo-Öjasjön och dess tillrinningsåar samt längs Perho å och Lappo å (Zittra, 2008, bilaga 3).
Ajanjakso / tidsperiod 1996-2006
20

Sulfaattipitoisuus mg/l
Sulfathalt mg/l
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16
14
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8
6
4
2
0
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Bild 10. Medelhalterna av sulfat i Esse å under perioden 1996-2006
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Bild 11. Minimivärden för pH-värdet i Esse å under perioden 1961-2008
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4.1.3 Skadliga ämnen och metaller
I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns inga anläggningar som har tillstånd att använda eller släppa
ut ämnen eller föreningar som nämns i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för
vattenmiljön (1022/2006). I vettnet i åarna i området har det dock observerats vissa farliga ämnen och
rovfiskarna i Alajärvi har uppvisat förhöjda kvicksilverhalter.
Finlands miljöcentral har utrett halterna av skadliga ämnen i Esse ås nedre lopp 2007-2008. Halterna
understiger huvudsakligen bestämningsnoggrannheten, men tidvis observeras små bekämpningsmedelshalter (bilaga 4).
Under försurningsperioderna urlakas tungmetaller och andra metaller ur alunjordarna. Enligt de geokemiska undersökningarna som Åbo Akademi har gjort sköljs stora mängder svavel, mangan, aluminium,
zink, nickel, kadmium, kobolt, kalcium och natrium ur de sura markerna och urlakningarna fortsätter att
vara stora ännu flera årtionden och t.o.m. århundraden efter att dräneringsnivån har förändrats eller marken bearbetats (bl.a. Roos & Åström, 2006). I Esse å har metallsubstanstransporterna uppmätts varje år i
åns nedre lopp. Halterna av vissa metaller och ämnestransporter åren 2001-2005 presenteras i tabell 6.
Metallhalterna överstiger inte gränsvärdena enligt utkastet till direktivet om prioriterade ämnen. Metalltransporterna och metallhalterna i de övriga åarna följs inte systematiskt upp. Det är dock sannolikt att
kadmiumhalterna i de tidvis mycket sura åarna Kovjoki och Purmo å kan överstiga gränsvärdet enligt
utkastet till direktiv om prioriterade ämnen.
Tabell 6. Medelvärdet för tungmetallhalterna i Esse å och uppskattning av ämnestransporten i Esse å
åren 2001-2005 (kg/år).
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Zink (Zn)

Tungmetallhalt (ug/l)
min
medelvärde
0.005 ug/l
0,039 ug/l
0.29 ug/l
0.91 ug/l
1.3 ug/l
2.34 ug/l
0.001 ug/l
0.0036 ug/l
1.24 ug/l
6.84 ug/l
0.16 ug/l
0.40 ug/l
0.5 ug/l
11.7 ug/l

max
0.15 ug/l
2.75 ug/l
5.75 ug/l
0.015 ug/l
155 ug/l
2.72 ug/l
47.0 ug/l

Tungmetalltransport (kg/år)
2000
2001
2002
20
18
7
500
717
320
1130
1270
562
0
3
1
2490
2150
1150
150
317
101
5740
6890
2610

2003
11
283
578
1.7
1210
67
3860

2004
19
431
1430
1.3
2380
329
5510

2005
15
261
817
1.1
1750
95.5
3962

Som en följd av sjöregleringen frigörs oorganiskt kvicksilver från marken. I synnerhet i syrefattiga förhållanden förändras kvicksilver snabbt till metylkvicksilver, som är giftigt för däggdjuren. I medeltal 90
% av det kvicksilver som finns i fisk är metylkvicksilver. Eftersom kvicksilver anhopas huvudsakligen
av födan, har gäddan som är i toppen av näringskedjan utnyttjats som standardart i kvicksilverundersökningar som utförs i sjöarna. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har förhöjda kvicksilverhalter konstaterats enbart i fiskarna i Alajärvi. WHO:s rekommendation om maximalt kvicksilverintag (0,1 mg/vecka
för en person som väger 60 kg) överskrids om man äter fisk som innehåller 0,5 mg kvicksilver/kg oftare
än två gånger per vecka.

4.1.4 Vattenuttag
De klart största aktörerna som tar vatten i avrinningsområdet för Larsmo-Öjasjön är industrianläggningarna i Jakobstad och Karleby, som tar vatten från Larsmosjön respektive Öjasjön. Jakobstads Vatten tar
sitt råvatten från Esse ås nedre lopp. Jakobstads Vatten distribuerar vatten till 19 000 invånare i Jakobstad och Larsmo. Vattenverket tar allt råvatten från Esse å (8 000 m3/d), vilket är 0,2-2 % av hela vattenmängden i ån. På grund av att vattenmängden är så liten och platsen där vattnet tas har vattenuttaget
inte någon större betydelse för vattenkvaliteten eller –mängden i Esse å. Lappajärvi kommun har en re-

Åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde / 29.11.2009

35

servvattentäkt i Lappajärvi. Vatten kan vid behov tas ca 1 000 m3/d. Evijärvi kommun kan vid behov
göra konstgjort grundvatten av vatten från Esse å vid vattentäkten i Hietakangas.

4.1.5 Vattendragsreglering och -byggande
I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns inga konstgjorda sjöar. Översvämningsproblemen i området
har huvudsakligen kunnat minskas genom att reglera sjöarna och rensa åarna. Lappajärvi, Evijärvi och
Alajärvi regleras, såsom även Sääksjärvi och Djupsjön och sjögruppen som ligger ovanför den i Kronoby å. Också Kerttuanjärvi i Purmo å regleras.
I Esse å finns nio fungerande kraftverk. I området finns dessutom otaliga små kvarnanläggningar som har
varit i hushållsbruk och vars konstruktioner är i varierande skick. I Kronoby å finns fem kvarn- och sågdammar som är i gott skick, men som inte längre används.
Tabell 7. Grundläggande uppgifter om kraftverken i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde.

Koskenvarsi
Hanhikoski
Kattilakoski
Björkfors
Finnholm
Hattarfors
Värnum
Långfors
Herrfors

Kraftverket
färdigt, år

Fallhöjd, m

Effekt
MW

Energi
GWh/a

Utbyggt
flöde, m3/s

1961
1969
1980
1931/1965
1959/1978
1981
1933/1992
1931/1985
1962/1978

26,7
7.0
9.5
7.5
5.0
6.4
5.3
5.3
3,4

0.8
1,3
2,3
1.4
0.8
1.1
1.1
1,2
0,6

3.3
5,5
9,3
7.2
4.8
6,4
5,0
5,6
4,1

3,.7
2.5
27
24
21
20
25
25
27

Tabell 8. Grundläggande uppgifter om de reglerade sjöarna i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde.
Lappajärvi

Regleringen
inleddes
1960

Regleringsgränser (N43)
68,85-70.65

Korttidsreglering
Ja

Tillåten vinteravsänk-ning, m
1.8

Evijärvi

1960

61.40-62.15

Nej

0.75

Alajärvi

1937

103,00-104,00

Nej

1.0

Djupsjön m.fl.

1950-talet

59,49-60,49

Nej

1.0

Kerttuanjärvi

1970-talet

57.85-58.15

Nej

0.30

Larsmosjön

1961

0.10-0,20

Nej

-

Öjasjön

1969

0,10-0.20

Nej

-

Sjö

I synnerhet den teoretiska vinteravsänkningen i Alajärvi är mycket stor jämfört med både medeldjupet
och sjöns vattenareal.
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Andelen modifierade
stränder

Broarnas och
vallarnas inverkan

Alajärvi
Djupsjön
m.fl.
Sääksjärvi
Kerttuanjärvi
Larsmosjön
Öjasjön

Ändring av
vatten-arealen

Evijärvi

Avsänkning/medeldju
p

Lappajärvi

Genomsnittlig vinteravsänkning, m
(1988-2007)

SJÖ

Vandringshinder

Tabell 9. Uppgifter om modifiering i insjöarna i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde.

stort hinder

0.47

6%

liten

nej

delvis hinder

0.20

12 %

liten

nej

stort hinder

0.60

50 %

ganska stor

nej
delvis betydande
nej

fiskväg

0.20

fiskväg

liten

liten

nej

nej

liten

nej

nej

delvis hinder

0.25

liten

nej

nej

fiskväg
delvis hinder

0
0

nej

betydande
betydande

betydande
betydande

I tillrinningsområdet finns det vandringshinder enligt följande
 Nio kraftverksdammar i Esse å, tre regleringsdammar och flera gamla kvarndammar som utgör
vandringshinder vid nästan all vattenföring. En fiskväg har byggts i den södra fåran av Kaarenhaara regleringsdamm.
 De gamla kvarndammarna i Kronoby å (tidvis vandringshinder, i synnerhet vid lågvattenföring). I
anslutning till regleringsdammarna i Grundfors och Sääksjärvi har det byggts fiskvägar och i
samband med kvarndammarna i Kronoby å (Åminne och Biskops) planeras en fiskväg.
 De gamla kvarndammarna, regleringsdammarna och de naturliga hindren i Purmo å (tidvis vandringshinder, i synnerhet vid lågvattenföring).
I dammarna i Larsmosjön har det byggts fiskvägar. Fiskvägen i Gertruds blev färdig år 1992 och iståndsattes år 1999. Fiskvägen i Storströmmen byggdes år 2005. I Öjasjön byggs en ny fiskväg för att ersätta
fiskvägen i Rekilä från år 1992, vars funktion är ifrågasatt.

Kurejoki

Kronoby å

Purmo å

mycket stor

stor

ganska stor

liten

mycket stor
stor

mycket stor
liten

liten
liten

liten
liten

ganska stora

nej

nej

stor

nej

nej

Esse å nedanför
Evijärvi

Välijoki

Tabell 10. Uppgifter om modifiering i de viktigaste åavsnitten i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde.

Vandringshinder
p.g.a. uppdämningen
Utbyggd fallhöjd
Utbyggd andel
Korttidsregleringens
effekter
Ändring av högvattenföringen på våren

mycket stor
mycket stor
stor
nej
ganska stor

ganska stora
stor
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Bild 12a. De viktigaste strukturella förändringarna i Esse ås avrinningsområde: reglerade sjöar och regleringsdammar ( Västra Finlands miljöcentral,UTKAST, 2008).
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Bild 12b. De viktigaste strukturella förändringarna i Esse ås avrinningsområde: rensningar och invallningar (Västra Finlands miljöcentral, UTKAST, 2008).
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Bild 12c. De viktigaste strukturella förändringarna i Esse ås avrinningsområde: vattendragsregleringar,
grunddammar och vattenfattiga fåror (Västra Finlands Miljöcentral, UTKAST, 2008).
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4.2 SÄRSKILDA OMRÅDEN
Inom vattenvården avses med särskilda områden följande objekt:
1. område, från vilket det tas eller avsikten är att ta vatten för hushållsbruk mera än i genomsnitt 10
kubikmeterper dygn eller för mera än femtio personers behov
2. område som hör till nätverket Natura 2000,där upprätthållandet eller förbättring av vattnens status
är viktig med avseende på livsmiljön eller artskyddet
3. område som är fastställt som badvatten enligt gemenskapens lagstiftning (Badvattendirektivet,
2006/7/EG).

4.2.1 Vattenförsörjning
Esse å är ett vattendrag som kan ses som ett särskilt område då det används för vattenanskaffning av vattenverket i Jakobstad, som tar sitt råvatten (8 000 m3/d) ur ån. Jakobstads Vatten distribuerar vatten till
19 000 invånare i Jakobstad och Larsmo.
Råvattenpumpverket är beläget i Åminne i åns nedre lopp. Vattenverket har inga möjligheter att lagra
vatten, utan råvattnet tas från ån kontinuerligt oberoende av råvattnets kvalitet.
Reningsprocessen är funktionssäker och effektiv och det renade vattnet har god kvalitet året runt. Vattnets kvalitet i processens olika skeden och vattnet som distribueras vidare till konsumenterna kontrolleras
intensivt.
För att trygga vattenförsörjningens funktion har Jakobstads stad strävat efter att verka för vattenskyddet i
Esse å. Samtidigt som Esse å tryggas som vattendrag för vattenförsörjningen, förbättras även dess betydelse för många andra vattenanvändningsformer (fiskeri, rekreation, översvämningsskydd o.s.v.). Vattenanskaffningen i Esse å förutsätter specialåtgärder i syfte att förbättra Esse ås status, i synnerhet
minskning av försurningsbelastningen.
Industrianläggningarna i Jakobstad och Karleby använder vattnet i Larsmosjön och Öjasjön som råvatten
och tillverkar processvatten av det.
Evijärvi kommun använder Esse ås övre lopp och Lappajärvi kommun sjön Lappajärvi som reservvattentäkt.

4.2.2 Skyddsområden
Inom vattenvården fästs särskild uppmärksamhet på sådana områden som har fastställts för skydd av
livsmiljöer eller arter, där upprätthållande eller förbättring av vattenstatus är viktigt med avsikt på skyddet. Dessa områden har införts i registret över skyddsområden i enlighet med vattenramdirektivet (LEIKOLA & al., 2006). I Finland har områden enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet införts i registret.
Som huvudsakliga kriterier har man för habitatdirektivets del tillämpat förekomsten av vattennaturtyper,
vattenlevande arter samt direkt vattenberoende naturtyper och arter. Dessutom har områdets betydelse för
skyddet av de aktuella naturtyperna och arterna uppskattats. I fråga om fågeldirektivet har de huvudsakliga kriterierna varit vattenberoende arter och arter för vilka vattenhabitat är viktiga mat- och rastområden under flyttningstiden samt områdets betydelse för skyddet av de aktuella arterna. Även nationellt
hotade fiskarter har fungerat som urvalskriterier.
I Finland har man i valet även beaktat nationella och internationella skyddsprogram som är bakgrunden
till skyddet av Naturaområdena, geografisk omfattning, miljötryck samt områdenas kontakt med grundvattenområden. Myrarna har lämnats utanför granskningen, förutom kärr och källmyrar som tydligast är
beroende av andra vatten. På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har Esse å samt Jokisuunlahti och
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Valmosanneva valts ut för att införas i registret (bild 13). Esse å har valts ut för införande i registret på
grund av flodpärlmusslan. Välijokis mynning (Jokisuunlahti) och Valmosanneva har införts i registret
framförallt på grund av svarttärnan.
Esse ås skyddsvärden är beroende av vattenkvaliteten i ån, eftersom flodpärlmusslan förutsätter god vattenkvalitet i synnerhet för att den ska föröka sig. I den nuvarande situationen kan arten inte föröka sig i
Esse å, varför åns status även måste utvärderas med sikte på detta när åtgärderna planeras.
I fråga om Jokisuunlahti och Valmosanneva har det uppskattats att naturtyperna och arterna inte fordrar
specialåtgärder för att förbättra statusen. I synnerhet Valmosannevas skyddsvärden baserar sig på områdets frodighet och på att bevara den nuvarande statusen.

Bild 13. EU-badstränder och Natura-2000 - områden som har betydande skyddsvärden i anslutning till
vattnen (objekt i skyddsområdesregistret enligt vattenramdirektivet) samt övriga Naturaområden på
Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde.
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4.2.3 Badstränder
På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns flera lokala badstränder. Det finns en EU-badstrand i området (Bredviken, EU-kod F1144272004 i Öjasjön i Karleby stad). Badstrandens vattenkvalitet förutsätter
inga särskilda mål för att förbättra vattnets status.

4.3 KRAFTIGT MODIFIERADE VATTEN
4.3.1 Nomineringsgrunder
På basis av lagen om vattenvårdsförvaltningen är det möjligt att utse ett vattendrag till kraftigt modifierat
om följande förutsättningar uppfylls:




Vattenförekomsten har genom byggande eller vattenreglering förändrats, vilket har lett till att vattenekosystemets status har försämrats.
God ekologisk status kan inte uppnås utan att vattendragets viktiga användningsmål eller miljöns
tillstånd i större utsträckning utsätts för betydande skadliga konsekvenser (t.ex. översvämningsskydd, produktion av vattenkraft, rekreationsanvändning).
Nyttan av vattendragsbyggande kan inte uppnås med några andra tekniskt och ekonomiskt genomföringsbara samt avsevärt bättre metoder med avsikt på miljön.

Nominering av vatten såsom konstgjorda eller kraftigt modifierade har behandlats i rapporten Finlands
miljö 8/2006. I rapporten presenteras de kriterier med vilka man kan identifiera de vattendrag där de hydrologiska och morfologiska förändringarna är så stora att vattendraget kan anses vara kraftigt modifierat.
Dessutom presenteras också kriterierna för identifiering av konstgjorda vattenformationer.
Konstgjorda vatten är:
1) kanaler som är byggda på mark samt
2) konstgjorda insjöar där över hälften av vattenarealen har skapats på markområde.
Som kraftigt modifierade insjöar räknas insjöar där regleringen:
1) vintertid ger en vattenavsänkning på över 3 m
2) eller minst hälften av sjöns medeldjup eller
3) regleringen minskar vattenarealen med minst hälften.
Som kraftigt modifierade å- och älvförekomster anses:
1) älvar och åar där sammanlagt minst hälften av längden är modifierad (uppdämning, rensning, invallning eller flyttning) eller
2) minst hälften av älvens eller åns naturliga fallhöjd är uppdämd.
I nomineringen av kraftigt modifierade vattenförekomster och bedömningen av deras ekologiska status
har man granskat i synnerhet sådana förändringar av ytvattnens hydrologiska förhållanden eller konstruktioner som avsevärt förändrar livsmiljöerna som är nödvändiga för organismernas förökning och livscykel. Principerna för nomineringen presenteras noggrannare i den av Finlands miljöcentral utarbetade guiden ”Voimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä koskevat erityiskysymykset ja hydrologismorfologisen tilan arviointi” (specialfrågor för kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten samt bedömning av det hydrologisk-morfologiska tillståndet).
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4.3.2 Granskningsområdesvis nominering
I nomineringen av älvar, åar och insjöar har poängsättningssystemet i bedömningsguiden för kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten tillämpats. Älv- och åavsnitten och insjöarna kan utses som kraftigt
modifierade och summan av modifieringspoängen är minst 10. Sjöarna har utsetts till kraftigt modifierade eller konstgjorda om summan av modifieringspoäng är över 10. Poängsättningen som ligger till grund
för bedömningen presenteras i bild 14.
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Bild 14. Poängvärden för hydrologisk-morfologiska förändringar i å- och älvavsnitten i Larsmo-Öjasjöns
vattendragsområde.
4.3.2.1 Åar
I Esse ås huvudfåra finns sju kraftverk, ett i Välijoki och ett i Kurejoki. Kraftverken utgör vandringshinder vid all vattenföring. Det finns flera gamla kvarndammar och de utgör vandringshinder i synnerhet vid
lågvattenföring.
Största delen av fallhöjden i Esse ås huvudfåra är utbyggd. Av fallhöjden i Välijoki är 87 % utbyggd.
Dessutom har Välijoki nästan helt och hållet rensats och vallats in för att göra reglering av Lappajärvi
möjlig. Av fallhöjden i Kurejoki är 67 % utbyggd. Även Kurejoki är huvudsakligen rensad och invallad.
Konsekvenserna av regleringen i Alajärvi, Lappajärvi och Evijärvi avspeglas i hela Esse å. Vattendragsarrangemangen har enligt målen uppenbart minskat högvattenföringen på våren. Esse ås nedre lopp,
Esse å, Välijoki och Kurejoki har utnämnts till kraftigt modifierade vattendrag.
4.3.2.2 Sjöar
Av de stora sjöarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har Larsmosjön och Öjasjön utsetts till kraftigt
modifierade havsvikar, eftersom deras naturliga kontakt med havet har avbrutits. Områdets vatten och
organismer motsvarar i dag sötvatten.
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Vinteravsänkningen i Alajärvi och dess förhållande till medeldjupet och ändringen av vattenarealen enligt regleringen är ganska stora, men Alajärvi föreslås dock inte på basen av guiden vara ett kraftigt modifierat vattendrag. Föränderligheten i andra naturliga sjöar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är
mindre än i Alajärvi, varför det inte heller finns andra kraftigt modifierade sjöar i området.
4.3.2.3 Sammandrag
Följande vattenförekomster anses vara kraftigt modifierade vattendragsdelar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde:
 Esse ås nedre lopp
 Esse å
 Välijoki
 Kurejoki
 Larsmosjön
 Öjasjön
Följande objekt hanteras som naturliga vattendragsdelar i området av Larsmo-Öjasjön:




Åarna och sjöarna i Kovjokis och Purmo ås avrinningsområden
Åarna och sjöarna i Kronoby ås avrinningsområde
Bifårorna och sjöarna i Esse å

4.4 VATTENS STATUS
4.4.1 Strömmande vatten
Vattnens status i åarna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki)
är olika på olika håll beroende på de faktorer som mest påverkar vattendragets tillstånd. I Esse ås huvudfåra påverkar strukturella förändringar, diffusbelastning, reglering och vandringshinder kraftigt åns status. Dessutom försämrar den markbundna försurningen statusen i Esse ås nedre lopp mycket kraftigt på
grund av dräneringsåtgärderna.
I Lappajärvis tillrinningsområde påverkas vattnens status i Kurejoki, Savonjoki och Vieresjoki i synnerhet av den kraftiga markanvändningen (jordbruk, skogsbruk, torvproduktion och pälsfarmning). I Purmo
å och Kronoby å påverkas vattenstatus kraftigt av diffusbelastning, torvtäkt, strukturella förändringar och
vandringshinder. Dessutom försämrar den markbundna försurningen vattendragets status mycket kraftigt
på grund av dräneringsåtgärderna.
De största problemen i Kovjoki är diffusbelastning, pälsproduktion och torrläggning av sura sulfatjordar..
Största delen av avrinningsområdet består av sur sulfatjord.
'
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Tabell 11. Uppgifter om vattenkvalitet i rinnande vatten på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde åren
2000-2006 (n=antalet observationer)
Plats

pH
min

max

n

mv (n)

tot-N
µg/l
mv (n)

Esse å

4,2

7,1

95

43, (87)

1024 (87)

94 (87)

109 (86)

16,2 (87)

Välijoki

6,4

Kurejoki

5,9

7,0

25

79 (25)

1300 (25)

49 (6)

203 (25)

25 (19)

Kuninkaanjoki

6,4

6,6

2

69 (2)

1300 (2)

195 (2)

Savonjoki

5,2

7,2

20

81 (20

1300 (20)

255 (20)

34 (19)

Purmo å

4,5

7,2

16

105 (16)

1600 (16)

185 (15)

285 (16)

30 (16)

Kronoby å

4,7

7,0

26

67 (21)

1230 (21)

117 (16)

263 (23)

29 (16)

Porasenjoki

6,4

7,1

6

67 (6)

955 ( 6)

36 (6)

250 ( 6 )

29

6,3

(1)

54 (1)

1100 (1)

200 (1)

200 (1)

tot-P µg/l

NH4-N
µg/l
mv (n)

färg
mg Pt/l
mv (n)

CODMn
mg/l
mv (n)

25

Levijoki

Norijoki

Kovjoki

(6)

Enligt typindelningen hör Esse ås huvudfåra och Välijoki till stora humusrika åar (avrinningsområdet
över 1000 km2). Kurejoki, Kuninkaanjoki, Savonjoki (Vimpelinjoki, Levijoki, Kronoby å, Porasenjoki,
Purmo å, Norijoki och Kovjoki hör till typen medelstora humusrika åar (avrinningsområdet 100–1000
km2) och Vieresjoki och andra källbäckar hör enligt typindelningen till små humusrika åar (avrinningsområdet mindre än 100 km2).
Klassificeringen av vattens ekologiska status följer en femgradig skala (dålig, otillfredsställande, måttlig,
god, hög). I klassificeringen beaktas i princip fiskbeståndet och bottendjuren samt i strömmande vatten
kiselalgerna i påväxten samt klorofyllhalten i insjöarna (Finlands miljöcentral och Vilt och fiskeriforskningsinstitutet, 2008). I den preliminära helhetsbedömningen som nu har gjorts beaktas dessutom den
mänskliga verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten, de strukturella förändringarna i vattendraget samt
förekomsten av försurningsolägenheter.
I den kemiska klassificeringe beaktas halterna av s.k. prioriterade ämnen (t.ex. vissa metaller, jfr tabell 6
och kap 4.1.3) och vattnen klassifiseras som ur kemisk synpunkt goda eller sämre än goda. Klassificeringsinformationen för rinnande vatten på Larsmo-Öjasjönsavrinningsområde finns samlad i tabell 12.
Det material som använts för bedömningen av den ekologoska statusen beskrivs i bilaga 7.
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Tabell 12. Klassificering av ekologisk och kemisk status i Larsmo-Öjasjöns rinnande vatten
(- = kunde inte bedömas).

Esse ås
nedre lopp,
(LarsmosjönYtteresse)
Esse å
(YtteresseEvijärvi)

Fyskemisk
bedöm
ning

Byggd
föränderlighet

Kemisk
status

(-)

(-)

(God)

(Otillfr
edsstä
llande)

Dålig

Mycket
stor

God

Dålig
X

(Måttli
g)

God

(Måttli
g)

(Måttlig)

God

Mycket
stor

God

Måttlig
X

(Hög)

(Hög)

God

Mycket
stor

God

Måttlig
X

Otillfre
dsställ
ande

Mycket
stor

God

Otillfredsställ
ande
X

God

Liten

God

God

Liten
Liten
Liten

God
God
God
God

God
God
Hög
Måttlig
God
Dålig

Välijoki

Kurejoki

Kuninkaanjoki
Levijoki
Vimpelinjoki
Poikkijoki
Kronoby å
Porasenjoki
Kovjoki

Uppskattning
av ekologisk
status

Preliminär biologisk klassificering
Fisk
BotKiselSamtendj.
alger
bedöm
ning

-

-

God

God

-

God

God
God
-

Hög
Hög
Hög
Måttlig
God
Dålig

Hög
God
-

Hög
Hög
Hög
God
God
Dålig

Måttlig
Måttlig
God
Måttlig

Purmo å

(Dålig

utmärk
t

Liten

-

Otillfre
dsställ
ande
God

Dålig

Norijoki

(Otillfr
edsstä
llande
-

Måttlig

-

Dålig
Otillfredsställande
Måttlig
God
Hög







God

Dålig

Sämre
än god
Sämre
än god
God

Anmärkningar

Kraftigt
modifierat vattendrag
Kraftigt
modifierat vattendrag
Kraftigt
modifierat vattendrag
Kraftigt
modifierat vattendrag

Dålig

Måttlig

- =Inte tillräckligt med uppgifter för bedömning
( ) = klassificering på basen av fisk och bottendjur passar dåligt för kraftigt modifierade vatten
X = i relation till bästa ekologiska potential.

Den mänskliga verksamheten kan konstateras ha påverkat vattenstatus i Esse å nedre lopp och Välijoki
på ett betydande sätt. Effekterna avspeglas i det nedre loppet i synnerhet i pH-värdena och i form av
fiskvandringshinder. Diffusbelastningen och delvis också punktbelastningen har gjort ån delvis eutrof. I
Esse å och Välijoki finns flera fiskvandringshinder och även i övrigt har åns naturliga tillstånd delvis
modifierats med invallningar och muddringar. På grund av regleringen har högvattenföringarna minskat
och lågvattenföringarna ökat i ån. I Esse å förekommer dock bäcköring och flodpärlmusslor. Uppskattning av den ekologiska klassen: Esse ås nedre lopp: dålig och Esse å ovanför Ytteresse by och Välijoki:
måttlig. Kemisk klass: god
Kurejoki är tydligt påverkad av diffusbelastningen och även avloppsvattnet från bebyggelsen och avloppsvattnet från avloppsreningsverket i Alajärvi påverkar delvis vattendragets status. I åns mellersta
lopp finns Koskenvarsi kraftverk och regleringsdammen ovanför det utgör ett vandringshinder. I Kurejoki ås huvudfåra har det gjorts rensningar, men i bifårorna har det utförts färre statuspåverkande rensningar. Även grundvattenuttaget påverkar vattenflödet och vattenstatus i vissa fåror. Uppskattning av den
ekologiska klassen: otillfredsställande och den kemiska klassen: god
Kuninkaanjoki är påverkad av diffusbelastningen och även torvproduktionsområdena och avloppsvattnet
från glesbebyggelsen samt avloppsvattnet från avloppsreningsverket i Soini kommun påverkar vattenstatusen. I ån finns en naturlig bäcköringsstam, vars levnadsvillkor är grundvattnet som faller ut i ån. Nedre
delen av åns område är också översvämningskänsligt. Uppskattning av den ekologiska och kemiska
klassen: god.
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Levijoki är påverkad av diffusbelastning i synnerhet i det nedre loppet, men i åns övre lopp är en ödemarkså. Uppskattning av den ekologiska och kemiska klassen: god.
Vimpelinjokis (Savonjoki) nedre lopp påverkas av renat avloppsvatten från bebyggelse och industri och
åns övre lopp är påverkat av diffusbelastning och torvproduktion. Sik som planterats ut i Lappajärvi stiger på hösten upp i ån för att leka, men det finns ingen information om yngelproduktion. Uppskattning av
den ekologiska och kemiska klassen: god.
Poikkijoki är en bifåra till Vimpelinjoki, vars källor finns i ett kalkstensområde. Åns vattenkvalitet är god
och detta avspeglas även i organismernas levnadsförhållanden. Uppskattning av den ekologiska klassen:
hög och den kemiska klassen: god.
I Kronoby ås nedre lopp finns bl.a. vandringssik och nejonöga. Som en följd av vattendragsarbetet har
högvattenföringen på våren förändrats ganska mycket. Vattendragens status har också påverkats av diffusbelastningen, avloppsvattnet från glesbebyggelsen och kommunens avloppsreningsverk samt Terjärv
Frys Ab Oy. Försurningsolägenheter förekommer varje år i området och med 5-10 års mellanrum. har det
förekommit omfattande fiskdöd i Kronoby å. Uppskattning av den ekologiska klassen: måttlig i Kronoby
å och god i Porasenjoki. Uppskattning av den kemiska klassen: god.
Kovjoki har inga forsar och den nuvarande ekologiska klassificeringen av vattenkvaliteten kan inte direkt
utnyttjas. Vattenkvaliteten och den ekologiska statusen är tydligt påverkad av mänsklig verksamhet. Detta avspeglas i närsalts- och klorofyllhalten samt i pH-värdena. Diffusbelastningen, den markbundna försurningen och delvis också avloppsvattnet från bebyggelsen påverkar vattenstatus. I ån förekommer nästan varje å pH-värden som är skadliga eller dödliga för fisk. Ån är nästan i sin helhet rensad. Uppskattning av den ekologiska klassen: dålig och den kemiska klassen: sämre än god.
Purmo å och Norijoki är kraftigt påverkade av mänsklig verksamhet. Största delen av åfårorna är rensade. Diffusbelastningen som kommer från jord- och skogsbruket och glesbebyggelsen samt punktbelastningen som härstammar från avloppsreningsverken avspeglas i vattnens status. Den markbundna försurningen avspeglas i vattenkvaliteten varje år. Områdets torvproduktionsområden påverkar också vattendragets ekologiska status. Uppskattning av den ekologiska klassen: dålig i Purmo å, måttlig i Norijoki.
Uppskattning av den kemiska klassen i Purmo å: sämre än god, i Norijoki:god.
Den ekologiska och kemiska klassificeringen av vattenförekomsterna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde presenteras i bild 15. Det material som använts för bedömningen av den ekologoska statusen i vattenförekomsterna på Larsmo-Ojasjöns avrinningsområde beskrivs i bilaga 7.

4.4.2 Sjöar
De naturliga sjöarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är huvudsakligen mörka, grunda och relativt
kraftigt belastade och de har typindelats huvudsakligen som grunda humusrika sjöar (MRh), eller grunda
humussjöar (Mh). Undantaget är Lappajärvi som har klassificerats som en stor humusjö (Sh) och Kaartusenjärvi som har klassificerats som en liten humusfattig sjö (Vh). De största sjöarna finns i Esse ås avrinningsområde. Om de flesta sjöarna finns det bara lite biologisk information och alla har ännu inte klassificerats enligt de biologiska aspekterna (tabell 13 och 14).
Diffusbelastningens påverkan avspeglas kraftigt i de flesta sjöarnas status i form av näringsrikedom och
som kraftig syrebrist under vintern. I sjöarna i avrinningsområdets nedre lopp har dessutom observerats
förändringar i vattenkvaliteten på grund av dränerade sura sulfatjordar.
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Tabell 13. Uppgifter om vattenkvaliteten i sjöarna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde åren 20002006.
Plats
min

max

n

tot-P
µg/l
mv (n)

4,9

7,3

47

39 (16)

685 (16)

125 (16)

15 (16)

90 (33)

Lappajärvi

6,4

7,9

159

23 (58)

660 (58)

85 (107)

10 (53)

67 (180)

0

Evijärvi

6,1

7,0

16

40 (8)

665 (8)

165 (8)

15 (8)

79 (86)

49

Alajärvi

6,0

7,1

30

71 (34)

1310 (34)

240 (27)

42 (27)

56 (40)

0

Purmosjön
Kerttuanjärvi
Räyringinjärvi
Sääksjärvi

5,8

7,0

8

59 (8)

1020 (8)

180 (4)

37 (5)

58 (14)

6

5,9

6,5

5

76 (8)

1300 (6)

290 (5)

38 (3)

67 (5)

26

6,4

9,0

7

56 (7)

1950 (7)

80 (7)

105 (5)

48 (30)

0

5,8

6,8

22

85 (24)

1265 (24)

310 (22)

42 (12)

64 (34)

40

5,4

6,4

6

67 (6)

1190 (6)

265 (6)

22 (3)

62 (6)

5

1

51 (1)

1200 (1)

230 (1)

Larsmosjön

pH

tot-N
µg/l
mv (n)

färg
mg Pt/l
mv (n)

a-klo
µg/l
mv (n)

syremättnadsgrad %
mv (n)

min

Öjasjön

Palojärvi
Narssjön
Iirunjärvi
Haapajärvi
Rekijärvi

6,3

62 (3)

Kaartunen
Heimsjön

6,3

6,4

2

28 (2)

1300 (2)

110 (2)

Peckassjön

6,3

6,4

2

53 (2)

1200 (2)

235 (2)

46 (1)

820 (1)

160 (1)

Huvudsjön

26 (1)
22 (1)

44,8 (8)

31

63 (3)

49

56 (6)

17

Porasjärvi

Larsmosjön och Öjasjön är f.d. havsvikar som har dämts upp till sötvattenbassänger för att trygga tillgången på råvatten vid industrianläggningarna i Jakobstad och Karleby. Den finländska typindelningsanvisningen känner inte till vattenförekomster i stil med Larsmosjön och Öjasjön, utan sjöarna har typindelats i enlighet med motsvarande sjöar. Sjöarnas ekologiska status har uppskattats vara måttlig och den
kemiska klassen: god.
Lappajärvi är en djup humussjö med lång genomströmningstid, över tre år. I slutet av skiktningsperioderna förekommer syrebrist i sjöns djuphöljor och på hösten förekommer blågröna algblomningar i sjön.
Sjöns interna belastning är betydande. Sjöns fiskbestånd är mångsidigt och omfattar bl.a. siklöja, sik och
öring. Uppskattning av den ekologiska klassen: måttlig och den kemiska klassen: god.
Alajärvi är grund och eutrofierad och i synnerhet på vintern tar syret slut i de bottennära vattenskikten. I
sjön förekommer blågröna algblomningar på sommaren och närsaltshalterna är höga. Uppskattning av
den ekologiska klassen: dålig och den kemiska klassen: god.
Evijärvi är en grund genomströmningssjö som är på väg att eutrofieras. I sjön förekommer tidvis algblomningar. Vattenutbytet i synnerhet i sjöns vikar är dåligt och på vintern förekommer syrebrist i vikarna. Sjöns fiskbestånd domineras av mört. Uppskattning av den ekologiska klassen: måttlig och den kemiska klassen: god
Det material som använts för bedömningen av den ekologoska statusen i vattenförekomsterna på Larsmo-Ojasjöns avrinningsområde beskrivs i bilaga 7.
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Tabell 14. Klassificering av ekologisk och kemisk status i de viktigaste insjöarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinnings-område (- = ingen bedömning).

Larsmosjön

Öjasjön

Preliminär biologisk klassificering
Fiskar
BotVäxtpl
Samtendjur ankton bedöm
ning
God
God

-

-

God

Lappajärvi
Evijärvi
Alajärvi
Kerttuanjärvi
Purmojärvi

Otillfr.
-

Otillfr.
Dålig
-

Räyringinjärvi
Sääksjärvi

God
-

Måttlig
God
Måttlig
Måttlig
Otillfre
dsställ
ande
Dålig
Måttlig

Dålig

Otillfredsställande 
Måttlig

God

Hög


-

Byggd
föränderlighet

Uppskattning
av ekologisk
status

Fyskemisk
bedöm
ning
Måttlig

Stor

Kemisk
bedöm
ning
God

God

Måttlig

Stor

God

Måttlig
X

Måttlig
God
Dålig
Måttlig
Otillfre
dsställ
ande
Måttlig
Måttlig

Måttlig
God
Otillfr.
Måttlig
Otillfre
dsställ
ande
Måttlig
Otillfr.

Liten
Liten
Stor

God
God
God
God
God

Måttlig
Måttlig
Dålig
Måttlig
Otillfredsställ
ande

God
God

Måttlig
Måttlig

Måttlig
X

Anmärkni
ngar

Kraftigt
modifierat vattendrag
Kraftigt
modifierat vattendrag

Hg I fisk

- = Inte tillräckligt med uppgifter för bedömning
( ) = klassificering på basrn av av fisk och bottendjur passar dåligt för kraftigt modifierade vatten
X = i relation till bästa ekologiska potential.

4.3.3 Småvatten
Värdefulla källbäckar med avseende på vattennaturen i Esse å finns i huvudfårans övre lopp i Pedersöre
kommun, i källflödena till Kurejoki (Orasenjoki inklusive bifåror) samt källflödena till Savonjoki (Poikkijoki och Iirunpuro). Även på Kronoby ås, Kovjokis och Purmo ås avrinningsområden fimnns värdefulla källbäckar. Källbäckarnas status är mycket varierande och beskriver främst jordmånen och markanvändningen i avrinningsområdet. I avrinningsområdet för alla källbäckar har det utförts skogsdikningar
och i många områden finns även jordbruk, torvproduktion och vattenuttag. Åtgärdernas effekter på källbäckarnas status beror på åtgärdernas omfattning och effektivitet. God eller hög status har främst de källbäckar som får en betydande del av vattnet från grundvattenkällorna i åsområdena och i vilka det förekommer bäcköring. Grundvattenutfallet garanterar vattenflödet i källbäckarna och gör att vattnets temperatur är lämplig för organismerna. Grundvattenuttaget från källbäckarnas källor eller i deras närhet försämrar den ekologiska statusen i bäckarna, bl.a. Orasenjoki. En stor del av källbäckarna har sannolikt
ekologiskt måttlig eller otillfredsställande status. Vattenkvaliteten i källbäckarna är vanligen bättre än i
huvudvattendraget, i synnerhet i fråga om eutrofieringen. Sidobäckarna i Esse ås nedre lopp (Bäckbybäcken, Rödbäcken och Vadbäcken) har sannolikt ekologiskt dålig status och de försämrar vattenkvaliteten i huvudfåran både i fråga om närsalter och i synnerhet när det gäller försurning.
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5. BEHOV AV ATT FÖRBÄTTRA VATTENSTATUS
5.1 OBJEKT FÖR FÖRBÄTTRING AV VATTENSTATUS
Utgående från riskbedömningen kommer varken å– och älvområdena eller sjöarna som betraktats på
Larsmo–Öjasjöns tillrinningsområde enligt en preliminär bedömning att nå god ekologisk status. Således
anses följande vattenförekomster vara riskobjekt inom vattenvården och för dem bör åtgärdsprogram
sammanställas:






Kovjoki å
Purmo å och Norijoki
Esse ås nedre lopp, Esse å, Välijoki och Kurejoki
Kronoby å
Insjöar: Larsmosjön, Öjasjön, Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi, Kerttuanjärvi, Purmonjärvi, Haapajärvi, Räyringinjärvi och Sääksjärvi

Även i vissa bifåror och källbäckar i Esse å och i flera mindre sjöar på området är den goda statusen enligt nuvarande information hotad.
Eutrofieringen och utsläpp av fastsubstanser försämrar statusen i alla granskade åområden och sjöar. Den
markbundna försurningen försämrar vattenstatusen i Larsmo-Öjasjön, Purmo å, Kovjoki och Esse ås nedre lopp samt i Kronoby ås nedre lopp. Dessutom påverkar vandringshindren och även många andra strukturella aspekter vattenstatusen i flera av de granskade vattenområdena. I åarnas övre lopp är torvproduktionen en betydande belastare och också pälsdjursfarmningen är en karakteristisk belastare.

5.2 ALLMÄNNA STATUSMÅL OCH MINSKNING AV BELASTNINGEN
Den försämrade ekologiska statusen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde framgår av förändringarna i
fiskbeståndet, eutrofieringen och det tidvis mycket låga pH-värdet och som en följd av detta förhöjda
metallhalter och fiskdöd. Eutrofieringen framgår av både höga närsalts- och klorofyllhalter, speciellt i
Purmo å och Alajärvi. Även fastsubstanshalterna är tidvis skadligt höga både i huvudfåran och i källbäckarna.
För att nå god ekologisk status i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde krävs följande åtgärder:








Surhetstopparna i vattendragen bör lindras och samtidigt bör skadligt höga metallhalter i vattendraget minskas
Vatten från Esse å är användbart som råvatten för bebyggelsen skall tryggs i alla förhållanden
Närsalts- och fastsubstanshalten i vattendragen bör sänkas 30-40 %
Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) bör ha möjlighet att röra sig åtminstone i LarsmoÖjasjön samt Kronoby å och i Esse ås centrala huvudfåra. Det bör finnas tillräckligt reproduktionsområden för fiskarna.
Flodpärlmusslans överlevnad och förökningsmöjligheter i Esse å bör tryggas
I områdets åar och sjöar bör kräftbeståndets livsmöjligheter tryggas, såsom även siklöjbeståndets
livsmöjligheter Lappajärvi
Kvicksilverhalten hos fisk i Alajärvi bör sänkas till en sådan nivå att användningen av dem som
livsmedel inte behöver begränsas

På basis av dessa har de preliminära statusmålen fram till 2015 sammanställts i tabellerna 15 a och 15 b.
När det gäller målen för eutrofieringen i åavsnitten har man observerat gränsvärdet mellan god och måttlig klass för åtypen i fråga och älvarnas drag av sjöar (Motsvarande gränsvärden för sjöar) samt de krav
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som havsområdets status ställer.. Statusmålen är för eutrofieringens del årsmedianvärden och för surhetens del pH- minimivärden under en längre period.
Tabell 15a. Statusmål för vattenvården i de strömmande vattnen i Larsmo–Öjasjöns tillrinningsområde
fram till 2015.
Objekt

Nuvarande →
statusmål

Vattenbyggande

Hela vattenområdet

Esse ås nedersta
lopp*

Esse å *

Välijoki *
Kurejoki *

Dålig
→God

Måttlig
→God*
Måttlig
→God
Otillfredsställande
→God

Kronoby å

Måttlig
→God

Purmo å

Dålig
→God*

Norijoki

Måttlig
→ God

Kovjoki

Dålig→God

Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig
Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig
Åfåran som mångsidig som möjligt
Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig
Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig

Specificerade mål för att nå statusmålet
Vattenstånd och
Eutrofiering
Försurning
vattenföring
MINSKNING AV
NÄRINGSBELASTNINGEN FRÅN
MÄNSKLIG VERKSAMHET MED 30 –
40 %
Ingen fiskdöd, pHRegleringspraxis
minimum y över 5,5
främjar god status
(nu 4,4)
Regleringspraxis
främjar god status

-

Ingen fiskdöd, pHminimum över 5,5

Övriga

Vattenförsörjningsbehoven beaktas
Flodpärlmusslans
livscykel (fast
substans under 40
ug/l) och vattenförsörjningens behov
tryggas

Regleringspraxis
främjar god status
Den genomsnittliga
fosforhalten under
40 ug/l (nu 80 ug/l)
Den genomsnittliga
fosforhalten under
40 ug/l (nu 70 ug/l)
Den genomsnittliga
fosforhalten under
40-ug/l (nu över 100
ug/l)
Den genomsnittliga
fosforhaltenunder
40 ug/l
Den genomsnittliga
fosforhalten under40 ug/l (nu 55
ug/l)

Ingen fiskdöd, pHminimum över 5,5
(nu 4,7)
pH-minimum över
5,5 nu 4,5

Kadmiumhalten
under 0,08 ug/lr

pH-minimum över
5.5,
pH-minimum över
5,5

Kadmiumhalten
under 0,08 ug/lr

* Målet relaterat till den bästa ekologiska potentialen.

Tabell 15b. Målen för vattenvården i sjöarna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde fram till år 2015.
Objekt

Nuvarande
→ mål

Larsmo-Öjasjön

Måttlig
→god

Lappajärvi

Måttlig
→god

Evijärvi

Måttlig
→god

Alajärvi

Dålig
→God

Övriga sjöar

→God*

Vattenbyggande
Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig
Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig
Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig
Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig
Vattenorganismernas möjlighet att fritt
röra sig

Specificerade mål för att nå statusmålet
Vattenstånd och
Eutrofiering
Försurning
vattenföring
Minskning av
Ingen fiskdöd, pHRegleringspraxis
näringsbelastningen
minimum
främjar god status
30 – 40 %
över 5.5
Minskning av
Regleringspraxis
näringsbelastningen
främjar god status
30-40 %
Minskning av
Regleringspraxis
näringsbelastningen
främjar god status
30- 40 %
Minskning av
näringsbelastningen
Regleringspraxis
30-40 % och
främjar god status
klorofyll under 25
ug/l
( Nu 42 ug/l )
Minskning av
näringsbelastningen
30 %

Övriga

Siklöjans levnadsmöjligheter tryggas

Inga begränsningar
för ätande av fisk
( Kvicksilver)

Det har uppskattats att i havsområdet utanför Larsmo–Öjasjön och i näringsrika vattenförekomster på
området kunde man uppnå god status om den genomsnittliga näringsbelastningen minskas minst 30 %,
vilket är ungefär 40 % av näringsbelastningen som orsakas av mänsklig verksamhet. Genom att minska
näringsbelastningen kan man också minska fastsubstansbelastningen, eftersom största delen av närings-
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belastningen som rinner ut i åarna är bunden till fastsubstansen. För Esse å ställs ett mål för fastsubstanshalten, som bör vara lägre än 20 mg/l eftersom fastsubstansen riskerar flodpärlmusslornas förökning både
direkt och indirekt genom att äventyra livscykeln för bäcköringar och andra laxfiskar, som fungerar
som mellanvärdar för musslorna. Enligt expertbedömningar har målen för den av mänsklig verksamhet
vållade näringsbelastningen delats upp på olika branscher enligt tabell 16.
Tabell 16. Branschvis uppskattning av målen för minskning av närsaltsbelastningen i Esse å, Purmo å,
Kronoby å och Kovjoki å fram till år 2015
Nuvarande fosforbelastning

Mål för minskning av
fosforbelastningen

t /a

%

t/a

Åkerbruk

37

30

11,1

Djurhushållning

4,8

50

2,4

Pälsproduktion

13,2

50

6,6

Skogsbruk

2,7

25

2,1

Glesbebyggelse

8,1

60

4,9

Samhällen och
industri

0,8

25

0,2

Torvproduktion

1,2

50

0,6

Totalt

67

42

28

Nuvarande kvävebelastning

Mål för minskning av
kvävebelastningen

t/a

%

t/a

Åkerbruk

666

30

200

Djurhushållning

22

80

18

Pälsproduktion

144

80

115

Skogsbruk

36

25

9

Glesbebyggelse

55

30

17

Samhällen och
industri

48

20

10

Torvproduktion

36

25

9

1000

38

380

Totalt

Försurningsolägenheterna framgår som surhetstoppar, höga metallhalter och tidvis fiskdöd i nedre loppet
av alla åar. Försurningsolägenheterna orsakar betydande olägenheter speciellt för fiskerihushållninen och
vattenförsörjningen. Förutom i åarnas huvudfåra syns försurningsskadorna också i bifårorna i de nedre
loppen av Esse å och Kronoby å. Målet, som enligt klassificeringen avspeglar en god status, är att pHvärdet är över nivån 5,5 under den för vattendraget ifråga relevanta perioden.
Förhindad fiskvandring och dålig status i reproduktionsområdena utgör hinder för att nå god status i vattendragen i Larsmo–Öjasjön och i dess tillrinningsområde. God status i Kronoby å och Purmo å förutsätter att vandringsfiskar och nejonögon kan röra sig obehindrat. Också i Esse ås bifåror och källbäckar förutsätter god status att fisken kan vandra och att det finns tillräckligt med reproduktionsområden. I Esse ås
källbäckar förekommer fortfarande bäcköring och kräfta. I fråga om kraftigt modifierade vattendrag
(Esse å, Välijoki, Kurejoki, Larsmosjön och Öjasjön) behandlas statusmålen för morfologi och hydrologi
i följande punkt.
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5.3 STATUSMÅL FÖR KRAFTIGT MODIFIERADE VATTENDRAG
5.3.1 Principer
I kraftigt modifierade vattendrag har statusmålen definierats från fall till fall med beaktande av vattendragets nuvarande status och möjligheterna att förbättra den. Bedömningen baserar sig på vattendragets
strukturella och hydrologiska ändringar, eftersom det under denna planeringsperiod inte finns tillräckligt
med biologisk information för bedömning av den ekologiska statusen. Bedömningen av åtgärdernas
effekter har gjorts som expertbedömning enligt storleksklass.
Först har man definierat ”bästa ekologiska potential” där man tänker sig att alla teknisk-ekonomiskt genomföringsbara åtgärder som förbättrar den hydrologiska och strukturella statusen har genomförts, inklusive tryggandet av organismernas vandring och reproduktionsområden. I ”bästa ekologiska potential”
tillåts ”smärre avvikelser” jämfört med bästa ekologiska potential (bild 15). Med smärre avvikelse avses i
detta sammanhang 20-40 %:s förändring av de ekologiska kvalitetsfaktorernas värden.
När statusmålen har ställts upp har man först granskat alla hydrologiska och strukturella åtgärder som
förbättrar vattendragets ekologiska status. Efter detta har man avlägsnat från granskningen de åtgärder
som medför betydande olägenheter för vattenanvändningen, t.ex. översvämningsskyddet och vattenkraftsproduktionen. Stegvis har vattendragen delats in i någon av grupperna som presenteras på bild 16.




Vattendraget har ”god ekologisk potential” (grupp 1).
Vattendraget har kanske inte ”god ekologisk potential” och behöver tilläggsutredningar (grupp 2).
Vattendraget har inte ”god ekologisk potential” och behöver åtgärder i syfte att förbättra statusen
(grupp 3).

Det behövs åtgärder för att förbättra vattendragets status om granskningen visar att åtgärderna som förbättrar hydrologin och den strukturella statusen har betydande och omfattande positiva effekter på vattendragets ekologiska status.

Bild 16. Sambandet mellan de ekologiska effekterna av åtgärder som förbättrar vattendragets status och
status i kraftigt modifierade vattendrag (TPO-projekti, 2008).
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I guiden ”Voimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä koskevat erilliskysymykset ja hydrologis
– morfologisen tilan arviointi” har noggrannare beskrivits uppställningen av statusmål för kraftigt modifierade och konstgjorda vattendrag.

5.3.2 Statusmål granskningsområdesvis
Esse ås huvudfåra
Esse ås huvudfåra är ett kraftigt modifierat vattendrag, eftersom fallhöjden i ån nästan helt har utnyttjats
kraftekonomiskt, ån har rensats på grund av flottningen och regleringen i Lappjärvi och Evijärvi påverkar
området. Experterna har uppskattat att den ekologiska statusen i området kunde förbättras i synnerhet
med följande åtgärder:





Trygga fiskvandringen åtminstone förbi de två nedersta kraftverksdammarna (Herrfors och Långfors) i Esse å. Ovanför dessa dammar finns det restaurerade lek- och yngelområden för fisk.
Fiskeriekonomisk restaurering av forsar som rensades för flottningens behov: (Hjulfors, Jöuskosk, Hyndhålet, Storhasa, Lillhasa, Smedasfors, Pölsfors, Gersfors, Maansfors, Kungsfors,
Bärklarsfors och Byfors). Genom iståndsättningar får man mera lekplatser för fisk som leker i
strömmande vatten och minskar antalet skadliga kravisbildningar. De flesta iståndsättningarna har
gjorts, men en del väntar fortfarande på finansiering.
Öppning av bifåror som har täppts till i samband med flottrensningarna och iståndsättning av den
vattenfattiga fåran i Kattilakoski.

Ovan nämnda åtgärder ökar vandringsfiskarnas (öring och sik) förökningsområden i huvudfåran och sidobäckarna och medför endast tämligen lite olägenheter för övriga användningsformer (vattenkrafthushållningen). Övriga strukturella åtgärder anses endast ha liten inverkan på den ekologiska statusen i Esse
ås huvudfåra eller så medför åtgärderna stora olägenheter för övrigt nyttjande av vattendraget (i synnerhet för krafthushållningen).
Det är således möjligt att Esse ås huvudfåra ännu inte har ”bästa ekologiska potential” (grupp 2). För att
slutgiltigt ställa upp strukturella statusmål för huvudfåran fordras noggrannare utredningar och planer.
Utöver de strukturella målen omfattas området även av målen för försurning, eutrofiering och fastsubstansbelastning i vattendrgasområdet.
Välijoki
Välijoki är ett kraftigt modifierat vattendrag både på grund av vandringshindren, den utbyggda fallhöjden, den invallade och rensade åfåran, regleringen och ändringen av högvattenföringen på våren. På basis
av expertbedömningar skulle områdets status i första hand förbättras genom att restaurera Välijokis åfåra
med beaktande av den ekologiska mångfalden i åfåran och dess närhet. Åtgärdens effekter på områdets
ekologiska status kan inte uppskattas utan noggrannare planering. I området av Välijoki skulle övriga
strukturella åtgärder som förbättrar den ekologiska statusen medföra betydande olägenheter för krafthushållningen. Dylika åtgärder är exempelvis avlägsnande av vandringshindren vid dammarna i Hanhikoski
och Lappajärvis utlopp.
På basis av expertbedömningar har Välijoki sannolikt bästa ekologiska potential (grupp 1). Möjligheterna
att restaurera området bör dock utredas. Välijoki berörs också av målen för minskning av närsalts- och
fastsubstansbelastningen i Esse ås avrinningsområde.
Kurejoki
Kurejoki är ett kraftigt modifierat vattendrag huvudsakligen på basis av vandringshindren för fisk och
den utbyggda fallhöjden, men även den invallade fåran, regleringen och ändringen av högvattenföringen
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på våren påverkar ån. Experterna har uppskattat att områdets status i första hand kan förbättras med följande åtgärder:




Tryggande av fiskvandringen mellan Lappajärvi och Alajärvi.
Habitatrestaureringar i rensade och invallade fåror.
Utveckling av regleringen så att de fiskvägar som har byggts fungerar på behörigt sätt.

Enligt expertbedömningen är det möjligt att Kurejoki sannolikt ännu inte har ”bästa ekologiska potential”
(grupp 2). För att slutgiltigt ställa upp strukturella statusmål för huvudfåran fordras noggrannare utredningar och planer. Utöver de strukturella målen omfattas området även av målen eutrofiering och fastsubstansbelastning.
Larsmosjön och Öjasjön
Larsmosjön och Öjasjön anses vara kraftigt modifierade havsvikar, vars kontakt med havet har skurits av
och vattenytan har höjts med ca 20 cm över den genomsnittliga havsvattenytan. Det har uppskattats att
det inte kan utföras några betydande åtgärder som förbättrar den ekologiska statusen utan att det innebär
uppenbara olägenheter för övriga användningsformer.
Enligt uppskattning har Larsmosjön och Öjasjön i fråga om vattenbyggnation uppnått bästa ekologiska
potential (grupp 1). Området fordrar dock vissa strukturella restaureringsåtgärder (Öjasjöns fiskväg är
under byggnad). Larsmosjön och Öjasjön berörs också av de allmänna målen för hela granskningsområdet gällande minskning av närsalts- och fastsubstanshalten och försurningen.
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6. ÅTGÄRDER INOM VATTENVÅRDEN
6.1 GRUNDERNA FÖR ÅTGÄRDSPLANERINGEN
Vattenvården grundar sig på vattenramdirektivets och vattenförvaltningslagens sätt att dela upp åtgärderna som utförs i syfte att förbättra vattnens status. Åtgärder som baseras på om baserar sig på EU-direktiv
och lagstadgade åtgärder kallas för grundläggande åtgärder. Alla andra åtgärder är kompletterande åtgärder. En del av dem baserar sig också på författningar och andra är dessutom obligatoriska.
I planeringen har denna uppdelning inte följts utan åtgärderna har uppdelats upp i åtgärder enligt nuvarande praxis och i s.k. tilläggsåtgärder oberoende av vad de kallas i vattenramdirektivet och lagstiftningen om vattenvården. En del av åtgärderna enligt nuvarande praxis är obligatoriska, andra återigen frivilliga. De obligatoriska åtgärderna har genomförts enligt uppskattning under åren 2007-2015 enligt tidtabellen i den lagstiftning som gäller dem. Genomföringen av frivilliga åtgärder, såsom åtgärder inom ramen
för miljöstödet för jordbruket, har uppskattats på basis av finansieringsutvecklingen hittills, befintliga
program och planer samt regionala behov och förhållanden.
Tilläggsåtgärder behövs om åtgärderna enligt nuvarande praxis inte ser ut att räcka till för att uppnå statusmålen före år 2015. I denna plan har tilläggsåtgärderna utformats huvudsakligen genom att effektivera
eller utvidga tillämpningen av de åtgärder som används redan i dag och av dem skapa kostnadseffektiva,
uppskattningsvis genomförbara åtgärdskombinationer. Som hjälp har man utnyttjat befintlig information
om åtgärdernas kostnader, effekter och lämplighet i olika förhållanden. Vid jämförelse av kombinationerna har åtgärdernas kompatibilitet, olika konsekvenser och andra aspekter som inverkar på genomförbarheten granskats. I bedömningarna har innehållet i statsrådets principbeslut om riktlinjerna för skydd
av vattnen fram till år 2015 och den anslutande bakgrundsutredningen utnyttjats.

6.2 ÅTGÄRDER ENLIGT NUVARANDE PRAXIS
Med åtgärder enligt nuvarande praxis avses att gällande lagstiftning och i dag kända och goda förfaranden tillämpas i vattenvården. Exempelvis i fråga om punktbelastningen innebär detta att miljötillstånden
följs och att reningsverken drivs på ett så effektivt sätt som möjligt.

6.2.1 Bebyggelse
Glesbygds- och fritidsbebyggelse
Den viktigaste lagstiftningsmässiga metoden i anslutning till behandling av avloppsvatten från glesbebyggelsen är förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003). Förordningen gäller både fast bosättning och fritidsbebyggelse. Enligt förordningen
bör 85 % av fosforn, 40 % av kvävet och 90 % av den organiska substansen avlägsnas ur avloppsvattnet
före år 2014. En övergångsperiod på 10 år (2004-2014) gäller de fastigheter som har byggts före år 2004.
För nya fastigheter gäller reningseffekten enligt förordningen genast. När åtgärderna genomförs enligt
förordningen, hindrar avloppsvattnet från glesbebyggelsen inte att god ekologisk status uppnås i LarsmoÖjasjöns tillrinningsområde. Åtgärderna enligt nuvarande praxis och tilläggsåtgärderna för gles- och fritidsbebyggelsen behandlas tillsammans i punkt 6.3.2, eftersom det är mycket svårt att verkställa förordningen maximalt utan tilläggsåtgärder.
Samhällen
De kommunala avloppsreningsverken är de största punktbelastarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Avloppsreningsverken har tills vidare gällande utsläppstillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000)
eller föregående miljölagstiftning. Efter att tillstånd har beviljats, ses tillståndsvillkoren över med 10 års
mellanrum i enlighet med tillståndsvillkoren skilt för varje avloppsreningsverk. I tillstånden finns tillståndsvillkor för fosfor, COD, BOD och fastsubstans. Reningsverk för över 10 000 invånare har dessut-
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om obligatoriska bestämmelser för oxidering av ammoniumkväve. Vattendragen på Larsmo-Öjasjöns
avrinningsområdeanses huvudsakligen vara fosforbegränsade och därför har inga egentliga krav på kvävereduktion ställts upp för reningsverken i regionen fram till år 2007. De flesta reningsverken i regionen
har en förpliktelse att oxidera ammoniumkväve.

6.2.2 Industri och företagsverksamhet
Industri
Regionens industrianläggningar är huvudsakligen anslutna till avloppsnätet. Behandlingen av avloppsvatten från industrianläggningar som är anslutna till avloppsnätet regleras av anslutningsavtal och statsrådets
förordningar 888/2006 och 889/2006. Dessutom har författningar om skadliga ämnen också utfärdats
genom flera andra statsrådsbeslut, såsom förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006), som utfärdades år 2006. Förordningen innehåller en förteckning med 15 farliga och
skadliga ämnen som inte får släppas ut i ytvattnen eller vattentjänstverkens avloppsnät.
I området finns sex industrianläggningar som på basis av miljötillståndet släpper ut avloppsvatten i områdets åar, älvar och sjöar. Dessa anläggningar är Järviseudun Peruna Oy (Vimpelinjoki, verksamheten
lades ner år 2008), Evijärven Peruna Oy och Österbottens fiskodling (Esse å), Mäkelä Alu Oy (Paaluoma), Ab Terjärv Frys Oy (Kronoby å) och Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu (Purmo å).
Torvutvinning
Enligt miljöskyddslagen (86/2000) ska alla torvtäktsområden över 10 hektar ha miljötillstånd. Detta gäller även gamla torvtäktsområden. För torvtäktsområden som är mindre än 10 hektar ska miljötillstånd
ansökas om verksamheten medför särskild fara. I synnerhet längs Esse å finns det rikligt med gamla,
tämligen stora torvtäktsområden. Dessa har lämnat in sina tillståndansökningar och tillståndsbehandlingen pågår. Tillstånden kommer att vinna laga kraft under de närmaste åren. Tillstånden innehåller bestämmelser om bl.a. vattenskyddet på torvutvinningsområdena och de begränsar också den areal som
används för torvtäkt. Tillstånden är i kraft tillsvidare, men tillståndsvillkoren ses över vart tionde år. De
nyare torvtäktsområdena längs Kronoby å och Purmo åar har huvudsakligen i kraft varande miljötillstånd.
Fiskodling
På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns en fiskodlingsanläggning, Österbottens Fiskodling, vars
avloppsvatten leds ut i Esse å. Anläggningen har miljötillstånd.

6.2.3 Jordbruk
Åkerbruk
De lagstadgade åtgärderna inom åkerbruket baserar sig huvudsakligen på nitratdirektivet och på EU:s
förordning om god odlingspraxis. Nitratdirektivet har verkställts med statsrådets förordning år 2000 och
förordningen om god odlingspraxis är under beredning. I förordningen om miljöutsläpp från jordbruket
finns bl.a. bestämmelser om hur mycket kreatursgödsel som får användas och om kvävegödsling samt
om att gödsling är förbjudet under tiden 15.10-15.4. Åtgärderna enligt miljöstödet för jordbruket minskar
närsalts- och fastsubstansbelastningen en aning, men påverkar inte försurningen som rinner ut från åkrarna. Nästan alla jordbrukare i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde omfattas av miljöstödssystemet för
jordbruket och dessutom har åtgärder enligt specialstödssystemet utförts i området, såsom anläggande av
skyddszoner och reglerad täckdikning.
Husdjurshållning och pälsproduktion
Enligt miljöskyddslagen (2000) ska ett djurstall eller en pälsgård ha miljötillstånd om djurstallet är avsett
för minst 30 mjölkkor, 60 suggor, 250 avelshonor av mink 50 rävhonor eller en därmed jämförbar mängd
andra djur. Bestämmelsen enligt miljöskyddslagen gäller fr.o.m. år 2000 till nödvändiga delar även gamla djurstall och pälsgårdar. I fråga om dessa har miljöcentralen prövat när miljötillstånd är behövligt. En
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del av djurstallen och pälsgårdarna i avrinningsområdet för Larsmo-Öjasjön är så stora att de är förpliktade att ansöka om miljötillstånd och tillståndsbehandlingen pågår. Tillstånden ses över med ca 10 års
mellanrum, dvs. under åren 2013-2017. Det finns rikligt med miljötillstånd som har beviljats av kommunerna.

6.2.4 Skogsbruk
Skogslagen (1997) förutsätter hållbar skogsskötsel och beaktande av miljöaspekter i skogsbruket. Vattenskyddet inom skogsbruket berörs endast i liten mån av miljöskyddslagen och vattenlagen. Åtgärder inom
skogsbruket förutsätter vanligtvis inte miljötillstånd. För att få statligt stöd för skogsdikning krävs i allmänhet en anmälan till miljöcentralen. Varje år görs några tiotal anmälningar i området.
Inom skogsbruket tillämpas bästa tillgängliga vattenskyddsteknik. I iståndsättningsdikningarna görs sedimenteringsbassänger, grävavbrott och översilningsområden och inom skogsavverkningen lämnas
skyddszoner i enlighet med skogscertifieringen. Med hjälp av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (KEMERA) har flera vattenskyddsprojekt genomförts i Esse ås avrinningsområde bl.a. i Lappajärvi
och i Vimpeli. I naturvårdsprojekten för vattenskyddet har det anlagts bl.a. omfattande våtmarker, sedimenteringsbassänger, kaskadutskov och dammar för flödesreglering.

6.2.5 Vattentäkt
Enligt vattenlagen (1961) bör man alltid ansöka om tillstånd för vattentäkt ifall man leder vatten från ett
vattendrag (VL 9:2) eller tar upp minst 250 kubikmeter grundvatten i dygnet (VL 9:7). I tillstånden ingår
bestämmelser om bl.a. högsta tillåtna täktmängd samt om kontroll. Tillstånden gäller i regel tills vidare
men i samband med nya tillståndsansökningar kan villkoren tas till ny behandling. Nya omfattande vattentäktsprojekt kan delvis förutsätta åtgärder som är effektivare än de som utförs enligt nuvarande praxis.

6.2.6 Vattendragsreglering, dammar och vallar
Enligt vattenlagen (1961) förutsätter byggnadsprojekt som inverkar på vattenstatus tillstånd av miljötillståndsverket. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har det beviljats flera tiotals tillstånd för reglering,
vattenståndsreglering samt byggande av dammar och kraftverk. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde
har med tillstånd enligt vattenlagstiftningen byggts exempelvis Larsmo-Öjasjön och de flesta av kraftverken i Esse å. Största delen av regleringstillstånden för sjöarna har också beviljats med stöd av vattenlagen. Vissa anläggningar har byggts med stöd av vattenrättslagen (1902) som var i kraft före vattenlagen.
De viktigaste tillstånden om vattendragsarbete i området av Larsmo-Öjasjön har beviljats på 1960- och
1990-talen. Tillstånden som gäller vattenbyggande är huvudsakligen bestående, men det nya regleringstillståndet för Larsmo-Öjasjön fär förknippat med bestämmelser om översyn av tillståndsvillkoren. Trots
att tillstånden för vattendragsreglering är bestående, kan tillstånden vid behov ändras enligt ändringen av
vattenlagen (1994). Regleringen kan minskas om den ger upphov till oskäliga olägenheter.

6.2.7 Markbunden försurning och kvicksilver i sjöarna
På grund av jordmånen och dräneringen i Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde förekommer tidvis skadligt
höga metallhalter i området. Skadliga metaller förekommer i fisk från sjön Alajärvi (kvicksilver) och
under försurningstopparna förekommer metaller i vattnet i det nedre loppet av åarna och älvarna samt i
Larsmo-Öjasjön (aluminium och tungmetaller bl.a. kadmium). Åtgärderna enligt nuvarande praxis har
inga effekter på dessa problem.
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6.2.8 Uppskattning av om åtgärderna enligt nuvarande praxis är tillräckliga
Med åtgärderna enligt nuvarande praxis kan man påverka närsalts- och fastsubstansbelastningen som
rinner ut i vattnen. I fråga om punktbelastningen, husdjurshållningen och sannolikt också glesbebyggelsen räcker nuvarande åtgärder tämligen väl till, men även tilläggsåtgärder behövs. I synnerhet inom åkerbruket och pälsproduktionen behövs mångsidiga tilläggsåtgärder för att minska närsalterna och fastsubstanserna. Inom skogsbruket behövs tilläggsåtgärder i synnerhet för att minska fastsubstansbelastningen i
Esse å (flodpärlmusslan). För stor närsalts- och fastsubstansbelastning hindrar att god ekologisk status
uppnås i åarna och älvarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och i områdets sjöar.
Även olägenheterna av sulfatjordarna och de strukturella förändringarna på grund av vattendragsarbeten
är betydande hinder för att uppnå god ekologisk status i många vattendrag i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Problemen kan påverkas endast en aning via de åtgärder som tillämpas i dag, vilket betyder
att tilläggsåtgärder är oundvikliga.. Skadliga ämnen som sköljs ut från sulfatjordarna fordrar omfattande
tilläggsåtgärder.
Tabell 17. Uppskattning av tillräckligheten hos åtgärderna enligt nuvarande praxis skilt för varje belastningssektor.
Belastare
Glesbebyggelse
Avloppsreningsverk
Industri
Torvutvinning
Fiskodling
Åkerbruk
Husdjurshållning
Pälsproduktion
Skogsbruk
Vattenuttag
Strukturella förändringar
Markbunden försurning

Åtgärderna enligt nuvarande praxis sannolikt tillräckliga
X
X
X
X
X

Fordrar uppenbart
tilläggsåtgärder

X
X
X
X
X
X
X

Omfattande tilläggsåtgärder behövs i fråga om åkerbruk, skogsbruk och strukturella förändringar. Dessutom finns ett mycket stort behov av tilläggsåtgärder i bekämpningen av de olägenheter som de sura sulfatmarkerna ger upphov till (i synnerhet skadliga ämnen). De åtgärder som utförs i glesbebyggelsen,
inom torvutvinningen, pälsproduktionen och i de kommunala avloppsreningsverken tas till fortsatt behandling. I fråga om husdjurshållningen uppskattas att åtgärderna enligt nuvarande praxis sannolikt räcker till, eftersom åtgärderna inom åkerbruket täcker behovet av de viktigaste tilläggsåtgärderna förutom
inom pälsproduktionen där man uppskattar att det behövs tilläggsåtgärder.

6.3 ALTERNATIVGRANSKNING OCH ÖKNING AV ÅTGÄRDER
6.3.1 Allmänt
Behovet av tilläggsåtgärder och deras konsekvenser granskades i hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Man beslöt sig för detta, eftersom de största hindren eller riskfaktorerna för att uppnå god ekologisk
status i åarnas och älvarnas huvudfåror, bifåror och i sjöarna är eutrofiering, fastsubstansbeslatning och
markbunden försurning i åarnas och älvarnas nedre lopp.
Vid identifiering och bedömning av tilläggsåtgärderna utnyttjades material från projektet Bernet Catch,
vilket huvudsakligen har rapporterats i det preliminära skötselprogrammet för Kyro älv (Rautio m.fl.
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2006). De identifierade åtgärderna riktas till bekämpning av försurningen, belastningen från åkerbruket,
skogsbruket, torvutvinningen, pälsproduktionen och glesbebyggelsen, vattendragskonstruktionerna och
de kommunala avloppsreningsverken. Åtgärderna grupperades också enligt denna indelning.
En del av de granskade tilläggsåtgärderna är sådana att de redan i viss utsträckning genomförs i vattendragen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och deras avrinningsområden. I fråga om dessa åtgärder
avses i denna granskning en tydlig effektivering av åtgärderna jämfört med nuvarande praxis. I bedömningen antas i fråga om alla åtgärder att de genomförs med hänsyn till vattendragens särdrag och till möjligheterna att genomföra dem.

6.3.2 Bebyggelse
6.3.2.1 Gles- och fritidsbebyggelse
Alternativa åtgärder
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör glesbebyggelsen
i allt större utsträckning anslutas till centraliserade avloppssystem.
På basis av alternativgranskningen (bilaga 18) är användning av torrklosetter och anslutning till avloppsnätet den åtgärd som i första hand rekommenderas. Andra alternativ som rekommenderas är gemensamma reningsverk i byarna, markbehandling och byggande av minireningsverk.
Tabell 18. Granskning av alternativa åtgärder för gles- och fritidsbebyggelsens avloppsvatten.
Åtgärd

Totaleffekt

Torrklosetter *

Tämligen
effektiva
Effektivt

Avloppsanslutning *
Gemensamma
reningsverk i
byarna *
Markinfiltration *
Minireningsverk *

Proportionella kostnader
Förmånliga
Ganska dyrt

Rekommendation
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
sekundärt

Tämligen
effektiva

Ganska dyra

Tämligen
effektiv

Ganska
förmånlig

Rekommenderas
sekundärt

Ganska dyra

Dyra

Rekommenderas
sekundärt

Annan genomförbarhet

Tillstånds- eller
anmälningsförfarande
Tillstånds- eller
anmälningsförfarande
Tillstånds- eller
anmälningsförfarande

* åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd
Åtgärder som rekommenderas
På grund av den vitt spridda glesbebyggelsen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde fordras både primära
och sekundära åtgärdsrekommendationer för området. Dessutom fordras rådgivning som klart och tydligt
fokuseras på hushållen.Åtgärder som rekommenderas:
 Filter för komposttoaletter och gråvatten: På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 5200 fritidsbostäder, av vilka uppskattningsvis 80 % har avloppssystem som uppfyller de nuvarande bestämmelserna. För fritidshusens toalettavfall rekommenderas komposttoaletter och behandling av
gråvatten (bastu- och köksvatten) på lämpligt sätt i t.ex. ett markfilter. Detta fordrar att ca 1200
torrklosetter iståndsätts och att det byggs behandlingssystem för gråvatten. Användningen av
komposttoaletter borde uppenbart utökas utöver bland fritidsbebyggelsen även i övrig glesbebyggelse.


Anslutning till avloppsnätet: Enligt utvecklingsplanerna för kommunernas vattentjänster har man
för avsikt att bygga ut avloppsnätet i synnerhet till bostadscentrum som ligger i närheten av det
nuvarande avloppsnätet. Enligt planerna för utveckling av vattenförsörjningen ansluter sig upp-
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skattningsvis 4200 invånare, dvs. minst 1500 hushåll på Larsmo-Öjasjöns område till avloppsnätet före år 2015. Talen visar att kommunernas utvecklingsplaner är ambitiösa. Avsikten är att utvidga avloppsnätet i synnerhet i Alajärvi, där avsikten är att över 1000 nya invånare ska ansluta
sig till avloppsnätet. I Kronoby är målet att nästan 900 invånare ska ansluta sig till avloppsnätet.
Planerna för utvidgning av avloppsnätet är mycket blygsammare i de andra kommunerna. I bild
17 visas de områden som i dag täcks av kommunernas avloppsnät och även de planerade utbyggnadsområdena.


Fastighetsvisa lösningar och gemensamma reningsverk i byarna: Efter utbyggnaden av avloppsnäten förblir ca 10 000 hushåll utanför avloppsnäten i glesbebyggda områden. Av dessa har högst
en femtedel sådana avloppssystem som uppfyller de nuvarande bestämmelserna. Enligt uppskattning behövs således nya fastighetsvisa lösningar i 7 500 hushåll där avloppsvattenmängderna avsevärt skulle kunna minskas med hjälp av torrklosetter. I alla kommuner i området finns det hushåll som förblir utanför avloppsnätet, de flesta i Pedersöre och i Alajärvi och minst i Vimpeli. I
fråga om de fastighetsvisa avloppssystemen strävar man till sådana lösningar som omfattar flera
hushåll och byar där det bara är möjligt. I synnerhet byggandet av gemensamma reningsverk
fordrar ekonomiskt stöd via statens vatten- och avloppsunderstöd. Att minska mängden avloppsvatten och t.ex. att bygga torrklosetter bör beaktas när understödspengarna fördelas.



Rådgivning: Hushåll som ligger utanför avloppsnätet behöver rådgivning i valet av avloppsvattensystem och om avtal som gäller gemensamma avloppsreningsverk såsom även i frågor som
ansluter sig till användning och skötsel av reningsverk. Rådgivningen fokuserar i synnerhet på
torrklosetter och även i övrigt på att minska avloppsvattenmängderna. Varje år behövs rådgivning
för uppskattningsvis 1 000 hushåll.



Forskning och utveckling: För behandlingen av glesbebyggelsens avloppsvatten behövs forsknings- och utvecklingsåtgärder då effektiviteten hos de behandlingsmetoder som finns på marknaden varierar. Invånarna i glesbygdsområdena behöver tillförlitliga uppgifter om systemens effektivitet och lämplighet.



Ekonomiskt stöd: Tillräckligt ekonomiskt stöd för utvidgningen av avloppsnäten borde finnas
tillgängligt. Detta skulle försnabba utvidgningen av avloppsnäten på tätt bebyggda glesbygdsområden, vilket är det tydligt mest effektiva och ekonomiska sättet att behandla avloppsvatten på
områden av denna typ. För de områden som förblir utanför avloppsnäten borde det finnas statlig
finansiering så att avloppsvattenmängderna kunde minskas och byggandet av gemensamma avloppsbehandlingssystem för flera fastigheter kunde främjas. Den statliga finansieringens storlek
beror på statsbudgeten. Användningen av torrklosetter och andra vattenfria lösningar borde främjas t.ex. genom sänkt fastighetsskatt. Användningen av hushållsavdraget och den statliga bostadsfondens (ARA:s) stöd för planering och byggande av glesbygdens avloppsvattenbehandlingssystem borde utökas. För finansiering av rådgivning om glesbygdens avloppsvattenbehandling borde man systematiskt använda regionala utvecklingspengar och vid behov ordna även annan finansiering.
Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder för vattenvården vid glesbebyggelse finns i bilaga 8, punkt 1
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Bild 17. Karta över områden med avlopp och central glesbebyggelse samt rekommenderade överföringsledningar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde.

6.3.2.2 Samhällen
Alternativa tilläggsåtgärder
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör man ta i bruk ny
teknik för avloppsvattenrening, reducera sporadiska utsläpp och koncentrera behandlingen till större enheter.
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I alternativgranskningen har sanering av avloppsnätet, effektivering av avloppsreningsverken, byggande
av överföringsavlopp och efterbehandling av renat avloppsvatten granskats som tilläggsåtgärder inom
avloppsvattenreningen i samhällena på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde.
På basis av alternativgranskningen (tabell 19) rekommenderas i första hand sanering av avloppsnätet,
byggande av överföringsavlopp och efterbehandling av avloppsvatten om det finns områden som är
lämpliga för behandling i närheten av reningsverken. Behovet av att avsevärt effektivera kvävereduktionen avgörs från fall till i samband med tillståndsbehandlingen.'
Tabell 19. Jämförelse av alternativa åtgärder för behandling av avloppsvattnet från samhällen.
Åtgärd

Totaleffekt

Sanering av avloppsnätet*
Betydande effektivering av kvävereduktionen*
Efterbehandling
av renat avloppsvatten*
Överföringsavlopp**

Effektivt

Proportionella kostnader
Ganska dyrt

Rekommendation

Annan genomförbarhet

Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
inte

Ganska
ineffektivt

Mycket dyrt

Ganska
ineffektivt

Ganska dyrt

Rekommenderas
primärt

Ganska
effektivt

Ganska dyrt

Rekommenderas
primärt

Brist på lämpliga
områden

* åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd
Åtgärder som rekommenderas
På basis av alternativgranskningen rekommenderas i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde i synnerhet
byggande av avloppsnät och överföringsavlopp. I Esse ås huvudfåra finns inga kommunala avloppsreningsverk som leder ut avloppsvatten i Esse å. Åtgärder som rekommenderas är:


Sanering av avloppsnäten: Alla kommunala avloppsnät i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde
fordrar sanering. Målet är att före år 2015 sanera sammanlagt ca 30 km avloppsnät. Behov av sanering förekommer särskilt i Evijärvi (7,1 km), Kronoby (4,8 km) och i Vimpeli (4,2 km).
(Kommunernas planer för utveckling av vattentjänsterna).



Effektivering av avloppsvattenbehandlingen och byggande av överföringsavlopp: Reningsverket i
Terjärv har tagits ur bruk år 2006 och avloppsvattnet leds numera till reningsverket i Kaustby.
Överföringsledningar är aktuella t.ex mellan Lappfors och Kållby i Pedersöre Effektivering av
avloppsreningsverket kan bli aktuellt i flera av områdets reningsverk om kraven på kvävereduktion skärps avsevärt. De rekommenderade överföringsavloppen framgår av bild 17.



Effektiverad återvinning av avloppsslam: För tillfället är återvinningen av värdefulla närsalter (i
synnerhet fosfor) i avloppsslammet obetydlig. På lång sikt är det oundvikligt att öka forskningen i
ärendet och att utveckla nya metoder för slamåtervinning.



Rådgivning: Effektiverad behandling av dagvatten förutsätter rådgivning och skolning.



Forskning och utveckling: Forskning och utvecklingsåtgärder behövs både för behandling av
dagvatten och för behandling och slutförvaring av avloppsslam. Också på avhjälpandet av störningar borde man satsa mera än tidigare.



Ekonomiskt stöd: Genom offentlig finansiering kan man främja hållbara vatten- och avloppslösningar inom samhällenas avloppsvattenbehandling. Ansvaret för den allmänna utvecklingen av
vattenförsörjningen ligger hos kommunerna. Vattentjänstverken och fastigheterna svarar för byg-
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gandet av vatten och avloppsnäten. Kostnaderna för byggandet av avloppsnäten och reningen av
avloppsvattnet täcks på vattentjänstverkens verksamhetsområde med de vattenförsörjningsavgifter som debiteras vattentjänstverkens kunder. De statliga stödformerna är vattentjänstunderstöd
och statens vattenförsörjningsarbeten. Statligt stöd behövs mera än i dagsläget i synnerhet för
byggandet av överföringsledningar för avloppsvatten. Den statliga finansieringen fastställs i
statsbudgeten.


Styrning av markanvändningen: Byggandet av bostadsområden borde styras via markanvändningsplanering, så att nybyggnadsverksamheten sker inom vattentjänstverkens verksamhetsområden för avlopp. Vid planering av bostadsområden på grundvattenområden skall skyddet av
grundvattnet beaktas.

Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder för vattenvården vid bebyggelse
finns i bilaga 8, punkt 1

6.3.3 Industri och företagsverksamhet
6.3.3.1 Industri
Avloppsreningsverken vid industrianläggningarna Evijärven Peruna Oy, Mäkelä Alu Oy och Ab Terjärv
Frys Oy uppfyller tillståndsvillkoren, men i synnerhet dammreningsverket vid Oy Terjärv Frys Ab fordrar sanering. Järviseudun Peruna Oy har lagt ner verksamheten.
Avloppsvatten från övrig industri har inte granskats separat eftersom övrig industri i området är ansluten
till de kommunala avloppsreningsverken. Styrning av etableringar med hjälp av planering är en central
styrningsmetod för industriell verksamhet. I planeringen borde man i synnerhet ta hänsyn till känsliga
vattendrag och grundvattenområden.

6.3.3.2 Torvutvinning
Alternativa åtgärder
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör närsaltsbelastningen från torvutvinningen reduceras genom att tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT och BEP) och
genom att styra placeringen. De vattenskyddsmetoder som används bör utvecklas och ny produktionsteknik och nya vattenskyddsmetoder tas i bruk (Miljöministeriet 2007).
På basis av alternativgranskningen (tabell 20) är översilning och vegetationsfält primära åtgärder och
kemisk behandling av avloppsvattnet och flödesreglering sekundära åtgärder.
Tabell 20. Jämförelse av alternativa åtgärder för vattenskydd inom torvutvinningen.
Åtgärd
Översilning och
vegetationsfält*
Kemisk behandling*
Flödesreglering*

Totaleffekt

Proportionella
åtgärder

Ganska effektivt

Ganska förmånligt

Ganska effektivt

Dyrt

Ganska ineffektivt

Förmånligt

* åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

Rekommendation
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
sekundärt
Rekommenderas
sekundärt

Annan genomförbarhet
Brist på lämpliga områden
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Åtgärder som rekommenderas
Längs Esse ås huvudfåra finns ingen torvutvinning, men på avrinningsområdena till Esse ås källbäckar
och på Kronoby ås och Purmo ås avrinningsområden finns rikligt med torvbrytningsområden (3500 ha)
och på många av dessa finns behov av att utveckla vattenskyddet. På de nämnda åarnas avrinningsområden behövs både primära och sekundära åtgärder. Åtgärder som rekommenderas:


Översilning, vegetationsfält och kemisk behandling: I avrinningsområdet för Esse ås källbäckar
finns gamla torvutvinningsområden där behandlingen av dräneringsvatten är bristfällig. I de andra
åarnas avrinningsområden har torvutvinningen inletts senare och på de flesta torvutvinningsområdena används sådana vattenskyddsmetoder som uppfyller de nuvarande kraven. Före 2015 ska
det byggas översilningsfält, kemisk behandling av dräneringsvattnen eller någon annan lämplig
behandlingsmetod för dräneringsvattnen på alla verksamma torvutvinningsområden.. Det finns
översilningsfält på ett område av 2 200 hektar och enligt uppskattning behövs ca 1000 ha översilningsfält ytterligare före år 2015. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde används ännu ingen kemisk behandling av torvvattnen, men före år 2015 är det sannolikt nödvändigt att ta även den metoden i bruk. för uppskattningsvis 200 -300 ha torvutvinningsområde.
 För ur bruk tagna torvutvinningsområden (uppskattningsvis 1 500 ha) borde planer på efteranvändning som i möjligast liten utsträckning belastar vattendragen uppgöras.
 Flödesreglering: Flödesreglering rekommenderas i synnerhet för att jämna ut vattenflödet på alla
torvutvinningsområden där metoden kan genomföras. Flödesregleringen kompletterar andra vattenskyddsåtgärder. Uppskattningsvis behövs denna tilläggsåtgärd på knappt hälften av regionens
torvutvinningsområden (1 500 ha).
 Styrning av placeringen av nya torvutvinningsområden: Före år 2015 tas ett betydande antal torvutvinningsområden ur bruk. På motsvarande sätt kommer sannolikt nya torvutvinningssområden
att tas i bruk. I tillståndsbehandlingen av nya torvutvinningsområden fästs allt större uppmärksamhet på produktionsområdenas gemensamma konsekvenser.
 Planering av markanvändningen: Torvbrytning borde styras till områden som redan blivit utdikade eller till områden i anslutning till befintliga torvtäkter. I landskapsplanerna borde reserveringar av områden för torvbrytning baseras på tillräckligt noggranna miljö- och vattendragsutredningar. För vattendragsområden där det finns rikligrt med torvtäkt finns ett behov att uppgöra toleransutredningar
 Forskning och utveckling: Man borde satsa på utveckling av produktionsmetoder och vattenskydd
vid torvbrytningen, i synnerhet som torvbrytningens betydelse i fortsättningen ökar. För de torvbrytningsområden som tas ur bruk borde regionala användningsrekommendationer uppgöras.
Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder för vattenvården vid torvutvinning finns i bilaga 8, punkt 4.

6.3.3.3 Pälsproduktion
Alternativa åtgärder
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet skall näringsämnesbelastningen från pälsproduktionen minskas genom att bästa tillgängliga teknik och styrning av placeringen. Vattentäta gödselunderlag och hallar är de
vattenskyddslösningar som rekommenderas (Miljöministeriet, 2007).
Som åtgärder för att effektivera vattenskyddet inom pälsfarmningen har man i detta program som alternativ granskat vattentäta gödselunderlag, hallösningar, effektivering av avloppsvattenbehandlingen och
effektivare utnyttjande av gödseln (Tabell 21). Täta gödselunderlag och hallösningar är ur vattenskyddssynpunkt mycket effektiva, med byggkostnaderna är höga. Byggandet av hallar är i allmänhet något dyrare än täta gödselunderlag. Effektivare behandling av avloppsvatten och gödsel är billigare, men också i
fråga om sina effekter betydligt sämre. Täta gödselunderlag är den primärt rekommenderade vattenskyddsåtgärden.
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Tabell 21. Jämförelse av alternativa åtgärder inom pälsproduktionen
Åtgärd
Täta underlag och
hallar*
Effektiverad behandling av avloppsvatten
och gödsel *

Total effektivitet

Proportionella
kostnader

Rekommendation

Annan
barhet

Mycket effektiv

Ganska dyr

Rekommenderas
första hand

i

Mycket effektiv

Ganska dyr

Rekommenderas
första hand

i

genomför-

* åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

Rekommenderade åtgärder
På Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde finns ett stort behov att effektivera vattenskyddet vid pälsfarmningen. Man strävar framför allt till att öka mängden täta underlag och hallar. Åtgärder som rekommenderas:
* Täta underlag och hallar: Målet är att 60 % av skugghusen förnyas och har täta gödselunderlag
fram till år 2015. För tillfället har högst 10 % av produktionsarealen täta underlag. Tilläggsåtgärder i form av skugghus med täta underlag behöver således 50 % eller 146 km.
 Effektivering av avloppsvattenbehandlingen. Målet är att bygga en effektiverad avloppsvattenbehandling (t.ex. kemisk behandling) på alla pälsgårdar där man inte fram till år 2015 bygger täta
underlag. Små och medelstora pälsgårdar av denna typ finns det uppskattningsvis 130 st. och stora 40 st..Av de små och medelstora pälsgårdarna har 20 % och av de stora 50 % effektiverad avloppsvattenbehandling.
 Rådgivning: För att främja de åtgärder som behövs satsar man på gårdsvis rådgivning. Målet är
att alla de de ca 240 pälsgårdarna på området får rådgivning före år 2015.
 Forskning och utveckling: De foder och de utfodringsmetoder som används på pälsgårdarna utvecklas med hänsyn till behovet av vattenskydd. Möjligheterna till produktifiering av gödseln
från pälsgårdarna borde utredas.
 Ekonomiskt stöd: De risker för grundvattnet som vållas av pälsproduktionen avlägsnas genom att
stöda pälsgårdarnas flyttning bort från grundvattenområdena samt genom att stöda rengöringen av
förorenad mark. Flyttningsstödet riktas i första hand till gårdar, som har konstaterats vålla stora
risker för grundvattnet, och som inte har tillstånd att fortsätt verksamheten på området ifråga. Bidraget till restaurering av förorenad mark på grundvattenområden riktas i första hand till rening
av sådana pälsfarmers markområden som har konstaterats utgöra en stor risk för grundvattnet, och
som inte har tillstånd att fortsätta verksamheten på området ifråga. Bidragets storlek beror på
statsbudgeten.
 Styrning av markanvändningen: Etableringen av nya pälsgårdar bör styras så, att verksamheten
inte vållar risk för förorening av vattendrag och grundvatten.
Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder för vattenvården vid pälsproduktion finns i bilaga 8, punkt 5.

6.3.4 Jordbruk
Alternativa åtgärder
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) är de viktigaste vattenskyddsåtgärderna inom jordbruket att minska gödselnivån i problemområden, öka växttäcket, tillämpa
träda och bekämpa erosion, effektivera användningen av kreatursgödsel, ändra åkeranvändningen för
omfattande energiväxtproduktion, öka användningen av våtmarker och kemikalisera dräneringsvattnet. I
områden där det finns omfattande kreaturshushållning kan gödselproblemet lösas genom att utveckla
gödselförbränning och/eller biogasproduktion. (Miljöministeriet, 2007).
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På basis av alternativgranskningen (tabell 22) är de primära åtgärderna optimal gödsling, växttäcke under
vintern och minskad gödsling. Sekundärt rekommenderas skyddszoner, sedimenteringsbassänger och
våtmarker. Ändring av åkrarnas användningsändamål rekommenderas med förbehåll för specifika objekt
på frivilliga grunder.
Tabell 22. Jämförelse av alternativa åtgärder för vattenskydd inom jordbruket
Åtgärd

Totaleffekt

Proportionella
kostnader

Styrning av näringsutsläpp**
Vinterväxttäcke**

Mycket effektivt

Förmånligt

Effektivt

Förmånligt

Effektiverad styrning av
näringsutsläppen**
Skyddszoner**

Effektivt

Förmånligt

Mycket effektivt

Ganska dyrt

Sedimenteringsbassänger**
Våtmarker**

Tämligen effektivt

Ganska dyrt

Mycket effektivt

Ganska dyrt

Ändring av åkrarnas
användningsändamål

Mycket effektivt

Mycket dyrt

Rekommendation
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
sekundärt
Rekommenderas
sekundärt
Rekommenderas
sekundärt
Rekommenderas med
förbehåll på specifika
objekt

Annan genomförbarhet

Effektivare på sluttnade åkrar

Effektivt på sluttande åkrar och
på flödesområden
Kort verkningstid
Begränsat med lämpliga platser
Betydande samhälleliga olägenheter

* åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd
Åtgärder som rekommenderas
För vattenskyddet inom jordbruket fordras mycket mångsidiga åtgärder. Således behövs både primära
och sekundära åtgärder i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Det fordras ytterligare satsningar på
gårdsvis rådgivning. Åtgärder som rekommenderas:






Reglering av näringsutsläppen (optimal gödsling): Målet är att alla åkrar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (58 200 ha) ska omfattas av optimal gödsling år 2015. Optimal gödsling innebär
att växtarterna och åkrarnas närsaltssituation beaktas (bördighetsanalyser med 3 års mellanrum).
Åtgärden riktas till hela tillrinningsområdet. För tillfället strävar största delen av jordbrukarna i
området efter optimal gödsling (98 % av gårdarna hör till miljöstödet för jordbruket), men i praktiken täcker den uppskattningsvis drygt hälften av åkrarna i regionen.
Vinterväxttäcke: Målet är att minst hälften av regionens åkrar (29 000 ha) ska ha växttäcke under
vintern. Åtgärden riktas till hela Larsmo-Öjasjöns område och rekommenderas i synnerhet för åkrar som sluttar direkt mot regionens bäckar, åar och älvar eller insjöar. För tillfället uppgår vinterväxttäckets andel till uppskattningsvis ca 30 %. Vinterväxttäcke på specifika näringsrika objekt
bör fås inom ramen för jordbrukets specialstöd.
Skyddszoner: Målet är att de skyddszoner som har rekommenderats i översiktsplanerna för
skyddszoner ska vara genomförda före år 2015. Det finns totalt 300 km skyddszonsobjekt, dvs. ca
500 ha (bild 17). Objekten är koncentrerade längs Esse ås huvudfåra, Kronoby å och Kurejoki
samt till Lappajärvis, Evijärvis och Kerttuanjärvis stränder. Hittills har endast en bråkdel av de
rekommenderade objekten genomförts. År 2006 omfattades 350 ha skyddszoner av miljöstödet i
kommunerna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, av vilket det mesta ligger i grundvattenområden. För de avrinningsområden som blivit utanför de tidigare översiktsplanerna, och där antalet
åkrar är tämligen stort, strävar man efter att utarbeta översiktsplaner för skyddszoner. Dessa områden är: Rödbäcken, Vadbäcken, Bäckbybäcken, Mustapäkki, Kuninkaanjoki och Levijoki på
Esse år avrinningsområde samt Purmo ås huvudfåra och Kovjoki. Dessutom borde LarsmoÖjasjöns stränder kartläggas. Drygt 500 km stränder ska kartläggas. Även i dessa områden strävar
man efter att anlägga fler skyddszoner och det uppskattade behovet är minst 100 km, dvs. knappt
170 ha. Stödet för skyddszoner (miljöspecialstödet för jordbruket) bör vara minst lika stort för
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Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde som för södra Finland (A/B-områden). Esse ås avrinningsområde föreslås till objekt, där skyddszonerna omfattas av miljöspecialstödet (Fastlandsfinlands
miljöprogram), eftersom jordbruket är intensivt och området är känsligt för fastsubstansbelastning
(flodpärlmussla, fiskbestånd och vattenförsörjning).

Bild 18. Rekommenderade skyddszons- och våtmarksobjekt i Larsmo-Öjasjöns område samt behovet av
översiktsplaner för skyddszoner och våtmarker.
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Våtmarker: Avsikten är att försöka anlägga våtmarker enligt översiktsplanerna för våtmarker
(Aaltonen et al. 2000, Polso 2001, Pollari&Sundqvist 2004 och Jungell 2005), dvs. drygt 20 objekt, utöver de nuvarande objekten fram till år 2015. År 2006 omfattades ingick tre våtmarker i
området för miljöstödet. De rekommenderade våtmarkerna är förlagda till Esse ås avrinningsområde. Översiktsplaneringen av våtmarker borde utökas till området av de viktigaste bifårorna och
antalet våtmarker bör utökas också i dessa områden. Objekten för fortsatt utredning enligt den
preliminära våtmarkskartläggningen framgår av bild 18. Specialmiljöstödet för jordbruket som
gäller våtmarkerna bör sträckas till att gälla hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Det nuvarande systemet, i den utsträckning det gäller för åarna och älvarna som mynnar ut i Bottenviken,
omfattar endast tillrinningsområdet för sådana insjöar där åtgärden på ett betydande sätt kan
minska belastningen.



Effektiverad styrning av näringsutsläppen ( nonfood-produktion eller minskning av gödselanvändningen): Odlingen av nonfood-arter, som kräver mindre gödsel eller grundare dräneringsdjup, utökas i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Målet är att 5-10 % av åkerarealen, dvs. 3
000-6 000 hektar ska vara i produktion av denna typ. I dag uppgår andelen nonfood-produktion
till 0,5-1,0 % av åkerarealen. Åtgärden riktas till hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, men
nonfood-produktion rekommenderas i synnerhet på sura sulfatjordar och minskningen av gödselanvändningen rekommenderas i synnerhet på områden med intensiv djurproduktion. Odlingen av
energiväxter och stödet som behövs för denna är intensivt förknippade med energipolitiken.



Effektiverad efterbehandling av gödseln: Effektiverad gödselbehandling behövs i synnerhet på
områden dit husdjursproduktion har koncentrerats. Behandlingsmetoder kunde utgöras av t.ex.
biogasproduktion och produktifiering av gödseln. Effektivare gödselbehandling föreslås för 365
000 ton gödsel/år.



Effektiverad rådgivning: För att främja åtgärder som behövs inom jordbruket satsar man på
gårdsspecifik rådgivning. Antalet gårdar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde uppgår till ca 2
050. I fråga om husdjursgårdar (900) och pälsgårdar (250) satsar man i synnerhet på optimal gödselåtervinning. I den årliga gårdsspecifika rådgivningen strävar man efter att reda ut hur urlakningen kan reduceras t.ex. med hjälp av skiftesbyte och kalkyler över närsaltsbalanser. Målet är
att varje år få alla husdjursgårdar och 200 andra gårdar, dvs. totalt 1100 gårdar/år, inom ramen för
effektiverad rådgivning.



Forskning och utveckling: Ställvis på området uppstår mera gödsel från husdjur och pälsdjur än
man behöver för gödsling av närområdets åkrar. Den regionala gödselbalansen bör beaktas vid
utnyttjandet och förädlingen av gödsel, där det behövs nya innovativa lösningar. Ökad satsning på
utveckling av gödselhantering, produktifiering, biogasproduktion och förbränning av gödsel
krävs. De näringsämnen som gödseln innehåller bör utnyttjas vid växtproduktion ännu effektivare
än hittills och gödseln bör förädlas där den uppstår. Utöver utvecklingsarbete behövs också ändringar i lagstiftningen och beskattningen. Möjligheterna till och effekterna av minskad gödselspridning på hösten bör utredas. Också nyttoanvändningen av avloppsstam bör utvecklas. Möjligheterna att fälla ut de näringsämnen som sköljs ut från åkrar borde utvecklas vidare. Till exempel
användningen av gips som fosforbindande ämne i åkermark och fraktionering av gödsel bör utredas. Nya kemiska metoder borde tas i bruk på försöksfält i olika delar av Finland så att man får
tillräckligt forskningsresultat och erfarenheter av användningen. Också förändring av åkerns användningssätt borde utredas och även genomföras i praktiken på lämpliga områden.



Ekonomiskt stöd: Det nuvarande stödsystemet för jordbruket bör utvecklas så, att stödsystemet
bättre än tidigare främjar förbättringen av vattnens tillstånd. Stödsystemet borde i synnerhet främja vinterväxttäcke på åkrarna och minskning av gödslingen. För att komplettera stödsystemet behövs tilläggsfinansiering och nya åtgärder, med vilka stödet effektivare än tidigare kunde styras
till speciella problemområden, som starkt sluttande åkrar, åkrar med högt fosfortal och åkrar på
översvämningsområden. Stödsystemet borde också skilt ta hänsyn till sura sulfatjordar, där regle-
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rad täckdikning och system som minskar torrläggningsdjupet borde ingå i investeringsstödet för
icke produktiva investeringar. Stödsystemet borde om möjligt utvecklas i en mera miljöeffektiv
riktning borde redan under den pågående perioden fram till år 2013. Samtidigt borde förnyandet
av miljöstödssystemet och nya åtgärder och tillräcklig finansiering för vattenvårdens tyngdpunktsområden under den följande stödperioden beredas. Stödsystemet borde också konstrueras
så att det gör produktionsuppbyggnaden och odlingen mera mångsidig samt effektiverar gödselanvändningen. Också handel med naturvärden inom jordbruket borde utredas. Vid förnyandet av
jordbrukets stödsystem borde också smidighet och långtidsverkan beaktas. Ett mindre byråkratiskt stödsystem främjar användningen av stöden och sålunda även vattenskyddet. Också finansieringen av vattenskyddet på de gårdar som står utanför det nuvarande stödsystemet borde utredas.
Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder för vattenvården inom jordbruket
finns i bilaga 8, punkt 6.

6.3.5 Skogsbruk
Alternativa åtgärder
Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) är skyddszoner,
sedimenterings- och översilningsområden samt noggrann bedömning och användning av gödsel de viktigaste vattenskyddsåtgärderna inom skogsbruket.
På basis av alternativgranskningen (tabell 23) är de primärt rekommenderade åtgärderna i Esse ås huvudfåra lätta markberedningsmetoder, skyddszoner och våtmarker. I området av andra åar rekommenderas i
första hand även översilning och sedimenteringsbassänger.
Tabell 23. Jämförelse av alternativa åtgärder för vattenskydd inom skogsbruket.
Åtgärd
Lätta markbearbetningsmetoder**
Skyddszoner**
Översilning**
Sedimenteringsbassänger**
Grunddammar i
små fåror**
Våtmarker**

Totaleffekt

Proportionella
kostnader

Rekommendation

Ganska
effektivt

Förmånligt

Rekommenderas primärt

Effektivt
Effektivt
Ganska
effektivt

Ganska dyrt
Ganska förmånligt

Rekommenderas primärt
Rekommenderas primärt

Brist på lämpliga områden

Ganska förmånligt

Rekommenderas sekundärt

Kort verkningstid

Effektivt

Ganska förmånligt

Rekommenderas primärt

Kan fordra tillstånd

Effektivt

Ganska dyrt

Rekommenderas primärt

Kan fordra tillstånd

Annan genomförbarhet

* åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd
Åtgärder som rekommenderas
På grund av det intensiva skogsbruket på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde rekommenderas alla primära och sekundära åtgärder. Nedan presenteras rekommendationerna skilt för de planerade naturvårdsprojekten, skogsdikning, avverkning, markbearbetning och gödsling. Åtgärder som rekommenderas:


Planering av rådgivning om vattenskyddsåtgärder: Målet är att vattenskyddet ska beaktas i planeringen av alla skogsbruksåtgärder och att ägarna av skogsfastigheterna ges rådgivning i dessa frågor. I synnerhet markbearbetning och därtill hörande vattenskyddsåtgärder fordrar fastighetsvis
rådgivning. Den årliga genomsnittliga arealen för iståndsättningsdikningar är 3 000 ha, föryngringsavverkningar 2 500 ha och beståndsvårdande huggning 6 000 ha. Åtgärderna riktas till
Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Antalet skogsägare som behöver råd varje år uppgår till
uppskattningsvis 400 personer.
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Effektiverad vattenskyddsplanering (naturvårdsprojekt): Med hjälp av naturvårdsprojekten minskas olägenheterna av gamla skogsbruksåtgärder på ett område av 12 000 ha före år 2015. I synnerhet i erosionskänsliga områden minskas olägenheterna av dikningar genom att bygga grunddammar, stora sedimenteringsbassänger och våtmarker. Åtgärderna koncentreras till Esse ås avrinningsområde. Hittills har före år 2008 genomförts ett tiotal naturvårdsprojekt som täcker tusentals hektar på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde.



Bekämpning av erosion vid skogsbruksåtgärder osh effektiveradt vattenskydd vid kompletteringsdikning (åtgärder som beaktas i samband med skogsdikningar): I samband med iståndsättningsdikningar och naturvårdsprojekt på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde behövs varje år i
genomsnitt 45 vattenskyddskonstruktioner.
Skyddszoner vid hyggen (åtgärder som beaktas i samband med avverkning och markbearbetning): Vid avverkningar och markbearbetningar är målet att varje år i genomsnitt lämna 25 ha
skyddszoner längs vattendrag.





Skyddsremsor vid gödsling (åtgärder som beaktas i samband med gödsling): I skogarna utförs
hälso- och tillväxtgödslingar i genomsnitt på 300 ha per år. Längs vattendragen och dikena på
torvmarker strävar man till att årligen i medeltal lämna 7 ha skyddsremsor.



Övriga åtgärder: Dessutom är det nödvändigt att utveckla och ta i bruk metoder med vilka man i
samband med dikningsprojekt kan minska flödesvariationer i vattendragen och i synnerhet minska sänkningar av grundvatten och förekomsten av lågvattenföringssituationer som är skadliga för
fiskbestånden.



Forskning och utveckling: Inom skogsbruket finns det behov av att utveckla och ta i bruk metoder, där man vid dikningsprojekt kan minska flödesvariationerna och minska förekomsten av de
för vattenorganismerna skadliga lågflödesperioderna. Den forskning som gäller skogsbrukets vatten-dragsbelastning är rätt gammal och där har man inte tagit hänsyn till de nya metoder som utvecklats inom skogsbrukets vattenskydd som t.ex. användning av våtmarkernas inom vattenskyddet. För att ständigt förbättra åtgärderna ar det viktigt att utveckla ett uppföljningsnät för skogsbrukets vattendragseffekter där man kontinuerligt följer utvecklingen av skogsbruksåtgärdernas
belastning och vattenskyddsanläggningarnas funktion.



Ekonomiskt stöd: Användningen av statlig finansiering i stor skala för att planera och genomföra
vattenskyddsprojekt inom skogsbruket bör garanteras. Stadgandena i lagen om hållbart skogsbruk
kommer under de närmaste åren att ändras så, att genomförandet av vattenskyddsanläggningar
vid iståndsättningsdikning får mera statligt stöd. Detta möjliggör byggande av mera vidsträckta
vattenskyddskonstruktioner av högre kvalitet i de iståndsättningsprojekt som får statsstöd. Inom
skogsbruksdominerade områden borde restaurering av småvattendrag utökas. Möjligheterna att
inom samma område utnyttja olika stödsystem borde utvecklas så att t.ex. restaurering av en bäck
som rinner växelvis i skogs- och åkerdominerade områden och genom våtmark smidigt kan tas in
i stödsystemen. Tillräcklig finansiering för genomförande av naturvårdsprojekt borde finnas reserverad. Den finansiering som finns för naturvårdsprojekt borde riktas också till skogsbruksåtgärder som görs på sura sulfatjordar och också till ersättningar för de skogsbruksåtgärder som
lämnas outförda på dessa områden.
Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder för vattenvården inom skogsbruketfinns i bilaga , punkt 7.

6.3.6 Vattendragskonstruktioner och reglering
Alternativa åtgärder
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På basis av alternativgranskningen (tabell 24) är den primärt rekommenderade åtgärden habitatrestaurering och andra iståndsättningar och återställanden samt förbättring av fiskens möjligheter till passage.
Med förbehåll rekommenderas också förändring av regleringspraxis.

Tabell 24. Alternativa åtgärder för vattendragskonstruktioner och reglering.
Åtgärd
Bättre möjligheter
för fisk att passera**
Utvecklig av
regleringspraxis**
Habitatrestaureringar**
Andra ekologiska
restaureringar och
rekonstruktioner**

Effekt

Proportionella
kostnader

Rekommendation

Annan genomförbarhet

Ganska
effektivt

Ganska dyrt

Rekommenderas
primärt

Eventuella samhälleliga olägenheter,
kan fordra tillstånd

Ganska
effektivt

Förmånligt

Effektivt

Ganska förmånligt

Effektivt

Ganska dyrt

Rekommenderas
sekundärt
Rekommenderas
primärt
Rekommenderas
primärt

Eventuella samhälleliga olägenheter
Kan fordra tillstånd
Kan fordra tillstånd

* åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd
Åtgärder som rekommenderas:


Ekologisk restaurering av vattendrag: Målet är att före år 2015 planera och delvis också genomföra åtgärder för att återskapa den biologiska mångfalden i de rensade åfårornai Välijoki, Kurejoki
och Kronoby å. Också i sjöarna (i synnerhet i Alajärvi) borde ekologisk restaurering planeras.



Tryggande av fiskens vandring: Målet är att före år 2015 utreda byggandet av fiskleder förbi de
två nedersta kraftverken (Herrfors och Långfors) i Esse å samt att planera och möjligen också
förbättra fiskens vandringsmöjligheter och ekologiska restaureringar i fårorna ovanför Lappajärvi
(framför allt kring Koskenvarsi kraftverk). Före år 2021 bör möjligheterna att trygga fiskvandringen förbi alla vandringshinder nedanför Evijärvi utredas. Målet är också att trygga fiskvandringen i Kronoby å ända till Terjärv (fisktrappa vid dammen till Biskops kvarn) och att planera
möjligheterna att trygga fiskvandringen i området ovanför Terjärv och att förbättra fiskens reproduktionsmöjligheter. Den nya fiskvägen i Öjasjön byggs före år 2015.



Utredningar i anslutning till ändring av regleringen: Ändringen av regleringen av sjögruppen i
Kronoby å ingår i ”Helhetsplanen för Kronoby å” och åtgärden borde kunna genomföras före år
2015. Ett mål är också att i ett längre tidsperspektiv utreda möjligheterna att utveckla regleringspraxis i sjöarna i Esse ås vattendrag med hänsyn till klimatförändringen.



Forskning och utveckling: Möjligheterna att förbättra den ekologiska statusen i starkt utbyggda
åar och älvar såsom t.ex. rensade fåror och s.k. torra fåror skall utredas och fungerande restaureringsmetoder skall utvecklas. Uppföljningen av fiskeriekonomiska restaureringar av rinnande vatten skall effektiveras. Ytterligare kunskap behövs om de optimala egenskaperna och måtten i de
lekområden och yngelhabitat, bäckrestaureringsmetoder, restaurering av övervintringsområden
och fungerande fiskvägar. En nationell strategi om behovet av att bygga fiskvägar och fiskeriekonomiska restaureringar samt därtill hörande regionala verksamhetsplaner bör uppgöras. Uppföljningen, forskningen och metodutvecklingen gällande restaureringar och byggandet av fiskvägar
skall effektiveras i samarbete mellan fiskeri- och miljöförvaltningen i enlighet med de riktlinjer
som utvecklingsgruppen för fiskeriekonomiska restaureringar framlade i sin rapport år 2004.
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Utveckling av lagstiftningen: Vid förnyandet av vattenlagen bör lagens stadganden om vattenståndshöjning ändras så, att höjandet av vattenståndet kan genomföras enklare än för närvarande.
Ändringen av tillståndsbesluten för gammal vattendragsbyggnation bör göras enklare
Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder för vattenvården vid vattenbyggande och reglering finns i bilaga 8, punkt 9.

Bild 19. Objekt på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde där där utvecklingsprojekt gällande byggande i
vattendrag och reglering rekommenderas

6.3.7 Vattendragsrestaurering
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Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör restaureringsåtgärderna i vattendragen riktas till bekanta vattendrag och delar av vattendrag som prioriteras i det regionala vattenvårdsarbetet. Samtidigt förstärks forsknings- och utvecklingsverksamheten, övervakningen av
konsekvenserna och tillämpningen av principen om att förorenaren betalar.
För att minska den inre belastningen åtminstone i Lappajärvi, Alajärvi och Sääksjärvi fordras åtgärder. I
Lappajärvi borde syresättning i djuphöljorna genomföras och i Alajärvi borde man i synnerhet satsa på
biomanipulation och riktat fiske. Också i Sääksjärvi borde riktat fiske bedrivas.
På Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är dessutom följande restaureringsprojekt aktuella och de kommer eventuellt att genomföras åren 2010- 2015:








Restaurering av Purmosjön, Kauhava ( inleds eventuellt redan före år 2010)
Restaurering av Räyringinjärvi, Vetil
Restaurering av vikarna i Evijärvi, Evijärvi
Fortsättning av det riktade fisket i Alajärvi, Alajärvi
Höjning av lågvattennivån i Rekijärvi samt och restaurering av sjön, Kronoby (projektet genomförs i samband med ändringen av regleringen i Djupsjön m.fl. sjöar)
Översvämningsskydd i och restaurering av Vimpelinjoki, Vimpeli
Restaurering av forsarna i Kronoby å, Kronoby

Restaureringsåtgärderna fastställs noggrannare allteftersom planeringen framskrider. Före 2015 kan även
andra restaureringsobjekt som är en storleksordning mindre än de sjöar som nämnts ovan (t.ex. Paalijärvi, Ojajärvi och Koiraspotti i Alajärvi, Haapajärvi i Evijärvi, Saarijärvi i Kauhava, Stipiksjön i Pedersöre)
bli föremål för planerings- och restaureringsåtgärder. Eftersom restaureringarna fordrar noggrann planering från fall till fall och granskning av olika alternativ, framförs ingen alternativgranskning och inga
rekommendationer i detta program.


Rådgivning: Vid restaurering av vattendrag behövs rikligt med styrning och rådgivning samt
lokalt samarbete. För rådgivning om vattendragsrestaurering till medborgare och organisationer
borde tillräckliga resurser reserveras. För strandmuddringar i liten skala borde det finnas enhetliga verksamhetsprinciper.



Utveckling och forskning: Behovet av sjörestaureringar kommer att växa märkbart i framtiden.
Restaureringsmetoder för sjöar bör undersökas och utvecklas som en helhet. Till exempel har
man som en metod vid sjörestaurering använt effektivt avlägsnande av fisk och resultaten har varit varierande. Mera uppgifter behövs om bl.a. fiskemetoderna, fiskets inriktning och optimeringen av insatsen samt långtidseffekterna av riktat intensivfiske i ekosystemet. I framtiden finns det
också behov att satsa på forskning och utveckling av den interna belastningens processer och reduceringsmöjligheter, då intern belastning utgör ett märkbart hot mot uppnåendet av god status i
vattendragen.



Ekonomiskt stöd: Vid restaurering av vattendrag behövs finansiering från alla deltagande parter.
De statliga anslagen för restaurering bör ökas. Statens satsning beror på budgeten.
Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder för vattenvården vid vattendragsrestaurering finns i bilaga 8, punkt 9.

6.3.8 Markbunden försurning
Alternativa åtgärder
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Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör det göras upp
planer för bekämpning av försurningen i syfte att kontrollera de problem som sura sulfatmarker orsakar
samtidigt som man riktar iståndsättningsåtgärder till värdefullare å- och älvobjekt. I riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007) framförs inga åtgärder i anslutning till den markbundna försurningen.
På basis av alternativgranskningen (tabell 25) är reglerad täckdikning och reglering av dräneringsförhållandena de åtgärder som i första hand rekommenderas i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Andra åtgärder som rekommenderas är kalkfilterdikning och att lägga torrlagd upplandning under vatten. Kalkning i vattendraget rekommenderas inte som allmän åtgärd på grund av kalkfällningen och de stora kostnaderna som metoden medför. I specialfall kan metoden tas i bruk (t.ex. Bäckbybäcken.

Tabell 25. Åtgärdsalternativ för bekämpning av markbunden försurning.
Åtgärd

Effekt

Kalkning av vattendrag**
Kalkfilterdikning**
Reglerad
täckdikning**
Reglering av
dräneringsförhållandena och
odling av energiväxter**
Dränerad upplandning läggs
under vatten

Ganska ineffektivt
Ganska effektivt

Proportionella
kostnader
Ganska dyrt
Dyrt

Rekommendation
Rekommenderas med
reservation
Rekommenderas med
reservation
Rekommenderas
primärt

Effektivt

Dyrt

Effektivt

Ganska förmånligt

Rekommenderas
primärt

Effektivt

Ganska dyrt

Rekomenderas
sekundärt

Annan genomförbarhet
Bieffekter, kortvarig effekt
Kortvarig, osäkra effekter

* åtgärd enligt nuvarande praxis
** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd
Åtgärder som rekommenderas
Den markbundna försurningen är ett så omfattande problem i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde att
både de primära och sekundära åtgärderna är nödvändiga. Dessutom behövs i brådskande ordning noggrannare kartläggning, undersökning av sulfatmarkerna samt utvecklingsverksamhet och rådgivning.
Åtgärder som rekommenderas:


Kartläggning: Grundförutsättningen för bekämpning av försurningsolägenheter är kartläggning av
sura områden. Avsikten är att noggrannare utvärdera sulfatmarkernas läge och urlakningsrisken i
alla områden där kartläggningar inte har gjorts tidigare. Utöver åkrarna kartläggs nu också
skogsmarkerna som tidigare inte har kartlagts. Kartläggningen riktas i första hand till alla områden som ligger under höjdkurvan 60 m över havet och även till kända problemområden ovanför
den aktuella höjdkurvan. Enligt nuvarande uppskattning utgör det område som borde karteras till
totalt 50 000 ha, varav drygt 20 000 ha redan karterats. Fortsatta kartläggningar förutsätter omfattande samarbete. Kartläggningarna kan främjas genom att ändra stödsystemen och lagstiftningen
som gäller dräneringsprojekten. Resultaten av försurningskartläggningen utnyttjas när åtgärderna
ska riktas och man försöker koncentrera åtgärderna till riskområden.



Reglering av dräneringsförhållandena: Avsikten är att i åtminstone hälften av områdena med sulfatmarker, dvs. 6 800 ha åker och 3 000 ha skog. Åtgärden koncentreras till områdena längs åarnas nedre lopp och till viktiga bifåror som ökar försurningsbelastningen såsom Rödbäcken, Vadbäcken, Bäckbybäcken och Jeussbäcken. Resultaten av försurningskartläggningen utnyttjas när
åtgärderna ska riktas till rätt områden. Regleringen av dräneringsförhållandena utnyttjas i dag i
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mycket liten skala. En ökning av regleringen av dräneringsförhållandena fordrar omfattande fastighetsvis rådgivning och utveckling av stödsystemen. Sura sulfatmarker och reglering av dräneringsförhållandena bör separat beaktas i miljöstödssystemet för jordbruket, finansieringsstödet för
hållbart skogsbruk och i författningarna som gäller markdränering.


Reglerad täckdikning: Åkrarna i områdena med sura sulfatmarker i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är nästan helt och hållet täckdikade. Målet är att hälften (6 800 ha) ska regleringstäckdikas. Resultaten från försurningskartläggningarna utnyttjas när åtgärderna ska riktas till rätt områden. Åtgärden utförs på åkrarna i områden med sulfatmarker. I slutet av år 2006 var ca 100 ha
mark regleringstäckdikad i kommunerna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Av dessa låg
uppskattningsvis hälften i områden med sura sulfatmarker. Reglerad täckdikning av sura sulfatmarker bör på ett bestående sätt höra till miljöspecialstödssystemet för jordbruket. Särskild uppmärksamhet bör fästas på användningen och skötseln av reglerad täckdikning.



Kalkfilterdikning: Undersökningsresultaten i anslutning till kalkfilterdikningen är motstridiga. På
grund av detta rekommenderas kalkfilterdikning på riskobjekt i syfte att komplettera övriga åtgärder. Det behövs mer forskning och utvecklingsarbete i anslutning till kalkfilterdikning. Resultaten från försurningskartläggningarna utnyttjas när åtgärderna ska riktas till rätt områden.



Forskning och utveckling: Kontrollen av de problem som sura sulfatmarker ger upphov till fordrar betydande satsningar på forsknings- och utvecklingsarbete samt på utarbetning av en riksomfattande strategi för ändamålet. Metoderna som används i dag bör utvecklas och deras konsekvenser utredas. Dessutom bör det också sökas nya metoder för att kunna hantera den markbundna
försurningen. Att lägga dränerad upplandning under vatten kan vara en sådan metod. Metoderna
borde testas i praktiken inom jord- och skogsbruket.



Rådgivning: Målet är att vartannat år erbjuda specialrådgivning till alla som bedriver jordbruk
och äger skog i områden med sura sulfatmarker. I samband med rådgivningen beaktas också ändringar av åkrarnas användningsändamål och eventuell bevattning av dränerad upplandning samt
nyttjande och skötsel av reglerad täckdikning. Varje år ges råd till ca 500 gårdsägare.



Ekonomiskt stöd: De vattenskyddsåtgärder som företas på sura sulfatjordar borde helt och hållet
inom ramarna för jord- och skogsbrukets stödsystem. Karteringen av sura sulfatjordar borde
genomföras i form av ett vittomfattande regionalt samarbete som borde åtnjuta tillräckligt statligt
stöd. För kontrollen av de problem som vållas av sura sulfatjordar borde man utarbeta en riksomfattande strategi, där man också behandlar åtgärder som gäller finansieringen.
Ett sammandrag av centrala finansieringssystem och styrningsmetoder finns i bilaga 8

6.4 KOSTNADER, FINANSIERINGSSYSTEM OCH ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE
6.4.1 Glesbebyggelse
Fastighetsägarna står för kostnaderna för behandling av avloppsvattnet från gles- och fritidsbebyggelsen.
Det kostnadseffektivaste alternativet är komposttoalett och uppsugning av gråvatten. De andra alternativen är avsevärt dyrare (4 000-8 000 €/hushåll). I vissa fall kan statsunderstöd beviljas för att effektivera
behandlingen av avloppsvattnet från glesbebyggelsen. I statsbudgeten bör det reserveras tillräckligt med
anslag för att effektivera behandlingen av avloppsvattnet från glesbebyggelsen, i synnerhet för att främja
byggandet av gemensamma system.
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Tabell 26. Uppskattning av kostnaderna för åtgärder som behövs inom vattenvården i gles- och fritidsbebyggelsen före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s ränta
har tillämpats för årskostnaderna).
Åtgärd
Iståndsättning av
komposttoaletter *
Markinfiltrering för
gråvatten *
Upprätthållande av avloppssystem vid fritidsbosättningg
Anslutning till avloppsnätet *
Investeringar för fastighetsvisa system *
Upprätthållande av
fastighetsvisa avloppsvattenlösningar *
Rådgivning***

Åtgärdernas omfattning
1200 hushåll
1200 hushåll

Investeringskostnad
2010-2015
600 000 €
(500 € /hushåll)
1 800 000 €
(1 500 €/hushåll)

4 000 hushåll

1500 hushåll
6 000 hushåll

1000 hushåll/år

Sammanlagt
* = åtgärd enligt nuvarande praxis

60 000 €
(50 €/hushåll
60 000 €
(50 €/hushåll)

78 000 €
235 000 €

400 000 €
(100 €/hushåll)

9 000 000 €
(6 000 €/hushåll)
24 000 000 €
(4 000 €/hushåll

1 500 hushåll

Årlig totalkostnad
(kalkylerad)

Driftkostnad

400 000 €

585 000 €

-

-

1 200 000 €
(200 €/hushåll)

3 126 000 €

300 000 €
(200 €/ hushåll)

300 000 €

300 000 €
(300 €/hushåll)
2 320 000 €

41 000 000 €

300 000 €
5 024 000 €

** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

6.4.2 Samhällen
Avloppsvattenverkens årliga kostnader för drift och upprätthållande har uppskattats på basen av antalet
anslutna invånare, avloppsvattenavgiften i medeltal ( 1,79 €/m3) och medelförbrukningen. Kostnaden för
överföringsavlopp har beräknats till 140 000 €/km om inte en noggrannare kostnadsberäkning föreligger.
Dessutom orsakar sanering av avloppsreningsverken betydande kostnader för vissa kommuner, men i
denna plan har man antagit att dessa åtgärder betalas via avloppsvattenavgifterna. Statens stöd för vattentjänster kan i vissa fall användas för byggande av överföringsavlopp och sanering av reningsverk.
På basen av de kommunala avgifterna för avloppsvattenreningen är kostnaderna i nuläget uppskattningsvis 3 540 000 € /år på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde.
Tabell 27. Uppskattning av de totala kostnaderna för åtgärder som behövs inom vattenvården i samhällen före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar och en 5 %:s ränta har
tillämpats för årskostnaderna).
Åtgärd
Drift och upprätthållande
av avloppsreningsverk*
Betydande effektivering
av kvävereduktionen*

Bedömning från fall
till fall

Överföringsavlopp**

20 km

Sammanlagt

Investeringskostnad
2010-2015

Åtgärdernas omfattning

Årlig totalkostnad
(kalkylerad)

Driftkostnad
2 775 000€
(150 €/invånare)

2 775 000 €

-

-

-

2 800 000 €
(140 000 €/km)

-

182 000 €

2 800 000 €

2 775 000€

2 957 000 €

18 500 invånare

-
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* = åtgärd enligt nuvarande praxis

** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

6.4.3 Torvutvinning
Effektiveringen av vattenskyddsåtgärderna inom torvutvinningen medför kostnader i synnerhet för översilnings- och vegetationsfälten samt kemisk behandling av dräneringsvatten. Kemisk behandling av dräneringsvattnen förutsätter elektricitet, som ställvis kan vara mycket dyrt att få fram till täktområdet.
Torvproducenterna står för kostnaderna. För efteranvändning av torvutvinningsområdena såsom beskogning kan statsstöd erhållas. Återställandet av ett torvtäktsområde till myr sker i huvudsak på markägarens
bekostnad.
Tabell 28: Uppskattning av kostnaderna för åtgärder som behövs för vattenvården inom torvutvinningen
före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s ränta har tillämpats
för årskostnaderna).
Åtgärd
Investeringskostnader
för vattenskyddets
baskonstruktioner*
Driftskostnader för vattenskyddets baskonstruktioner*
Översilnings- och vegetationsfält med pumpning,investering*
Översilnings- och vegetationsfält med pumpning,driftskostnad*
Kemisk behandling*
Reglering av vattenflödet
investering*
Reglering av vattenflödet, driftskostnad*
Eftervård*

Åtgärdens omfattning

Investeringskostnad
2010 - 2015

1 500 ha

450 000 €
(300 €/ha)

4 300 ha

-

Driftkostnad

Årlig totalkostnad
(kalkylerad)

90 000€
(60 €/ha

126 000 €

258 000 €
(60 €/ha)

258 000 €

1 000 ha

1 100 000€
(1 100 €/ha)

30 000 €
(30 €/ha)

118 000 €

3 300 ha

-

99 000€
(30 €/ha)

99 000 €

1300 ha
3 000 ha

(1 300 €/ha)
156 000€
(120€/ha)
-

1 500 ha

Sammanlagt
* = åtgärd enligt nuvarande praxis

1 706 000 €

(150 €/ha)
8 000 €
(6 €/ha)
18 000€
(6 €/ ha)
90 000€
(60 €/ha)
593 000 €

20 000 €
18 000€
90 000 €
729 000 €

** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

6.4.4 Pälsproduktion
De åtgärder som föreslagits för pälsproduktionen orsakar kostnader för farmarna, men för en del av åtgärderna kan samhällsstöd erhållas. De största kostnaderna vållas av att gamla skugghus ersätts med hallar eller nya skugghus med täta gödselunderlag.
Tabell 29. Bedömning av de totala kostnaderna för nödvändiga åtgärder inom skinnproduktionens vattenvård fram till år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar och när det gäller
årskostnader har man använt en ränta på 5 %)
Åtgärd

Åtgärdsmängd

Investeringskostnad
2010 - 2015

Driftskostnad

Årlig totalkostnad
(kalkylerad)
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Upprätthållande av vattenskyddets baskonstruktioner*
Investeringar för avloppsvattenbehandling
(små och medelstora
gårdar)*
Investeringar för avloppsvattenbehandling
(stora gårdar)*
Upprärtthållande av
avloppsvattenbehandling
(små och medelstora
gårdar)*
Upprärtthållande av
avloppsvattenbehandling
(stora gårdar)*
Täta underlag eller hallar, investeringar*
Täta underlag eller hallar, uppråtthållande*
Rådgivning***

293 km

-

80

1 172 000 €
(4 000€/km

1 172 000 €

130 st

390 000 €
( 3 000 €/st

26 000 €
[200 €/st)

57 000 €

40 st

560 000 €
(14 000 €/st)

108 000 €
2 700 €/st

153 000 €

33 st

-

7 000 €
( 200 €/st)

7 000 €

40 st

-

108 000 €
(2 700 €/st)

108 000 €

146 km
29 km

8 176 000 €
(56 000 € / km)
-

40 gårdar
9 126 000 €

Totalt

584 000 €
( 4 000 €/km)
116 000 €
( 4 000 €/km)
24 000 €
(600 €/ gård)
2 145 000 €

1 240 000 €
116 000 €
24 000€
2 877 000 €

* = åtgärd enligt nuvarande praxis

** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

6.4.5 Jordbruk
De föreslagna åtgärderna medför kostnader för jordbrukarna, men en avsevärd del av åtgärderna omfattas av miljöstödet för jordbruket, varvid en betydande del av kostnaderna kan täckas med samhällsmedel.
Stödsystemet bör utvecklas så att våtmarkerna som byggs i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och
växttäcket på näringsrika objekt innefattas av miljöspecialstödet. Lantbrukets miljöstöd på LarsmoÖjasjöns avrinningsområde uppgår till 7 434 000 €/år.
Tabell 30. Uppskattning av de totala kostnaderna för åtgärder som behövs för vattenvården inom jordbruket före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s ränta har
tillämpats för årskostnaderna).
Åtgärd

Åtgärdernas omfattning

Investeringskostnad
2010 - 2015

Jordbrukets nuvarande miljöstöd*
Kontroll av näringsämnesutsläppen**
Växttäcke under vintern **

1

-

56 000 ha

-

11 000 ha

-

Skyddszoner**

450 ha

-

Våtmarker eller sedimenteringsbassänger**
Effektiverad kontroll
av näringsämnesutsläpp**
Reglerad täckdikning
Effektiverad gödselhantering***
Effektiverad rådgiv-

20 ha
2 000 ha
15 000 ha

280 000 €
(14000 €/ha)
15 000 000 €
(1000 €/ha)

365 000 tn

-

1 000 gårdar/år

-

Driftkostnad

Årlig totalkostnad
(kalkylrerad)

7 434 000 €

7 434 000€

2 800 000 €
(50 €/ha)
550 000 €
(50 €/ha)
203 000 €
(450 €/ha)
9 000 €
(450 €/ha)

2 800 000 €
550 000 €
203 000 €
36 000 €

900 000 €
(450 €/ha)

900 000 €

2 250 000 €
(150 €/ha)

4 193 000 €

300 000 €

30 000 €
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ning***
Sammanlagt
* = åtgärd enligt nuvarande praxis

15 280 000 €

(300 €/gård)
14 811 000 €

81
16 781 000 €

** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

6.4.6 Skogsbruk
De föreslagna åtgärderna medför förluster för skogsägarna främst i fråga om förlorade försäljningsinkomster på skyddszonerna, anläggande och skötsel av sedimenteringsbassänger, översilningsfält, våtmarker och andra vattenskydds anläggningar. Finansieringen för hållbart skogsbruk (Kemera-anslag) kan
delvis utnyttjas i genomföringen av åtgärderna. Varje år bör tillräckligt med Kemera-anslag reserveras i
statsbudgeten.
Tabell 31. Uppskattning av de totala årskostnaderna för tilläggsåtgärder som behövs för vattenvården
inom skogsbruket före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s
ränta har tillämpats för årskostnaderna).
Åtgärd
Baskonstruktioner för
vattenskyddet vid kom
pletteringsdikning*
Effektiverad vattenskyddsplanering**
Skyddszoner på avverkningsområden **
Skyddsremsor för
gödsling **
Erosionsbekämpning
inom skogsbruket och
effektiverat vattenskydd vid iståndsättningsdikning
Effektivare rådgivning***

Åtgärdernas omfattning
18 000 ha

Investeringskostnad 2010-2015
360 000 €
(20 €/ha)

833 ha

-

150 ha ( 25 ha/år
bredd 20 m)
40 ha ( 7 ha /år,
bredd 20 m)

525 000 €
(3500 €/ha)

270 st.
(45 vattenskyddsanläggningar/år)

675 000 €
(2 500 €
/anläggning.)

-

300 gårdar/år

Sammanlagt

1 560 000 €

Driftkostnad
36 000 €
(2 € / ha)
4 000 €
(5 €/ha)
7 000 €
(47 € / ha)
6 000 €
(150 € / ha)

Årlig totalkostnad
(kalkylerad)
71 000 €
4 000 €
57 000 €
6 000 €

27 000 €
(100 €/ anläggning)

92 000 €

45 000 €
(150 €/gård)

45 000 €

125 000 €

275 000 €

* = åtgärd enligt nuvarande praxis

** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

6.4.7 Vattendragskonstruktioner, reglering och restaureringar
Kostnaderna för restaureringaerv och motsvarande åtgärder är svåra att uppskatta utan noggrannare planer. Staten ansvarar för huvudparten av vattendragskonstruktionerna och regleringen i Esse ås vattendragsområde. Således ansvarar i första hand staten för de kostnader som restaureringarna och regleringen
ger upphov till. I fråga om gamla dammar ansvarar staten i första hand för de kostnader som uppstår av
att ta bort vandringshindren och trygga fiskvandringen. på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde I fråga
om kraftverksdammarna är läget oklart, eftersom kraftverken inte har ålagts några fiskledsförpliktelser.
Kostnaderna för vattendragsrestaureringarna riktas både till den privata och offentliga sektorn.
Tabell 32. Uppskattning av de totala kostnaderna för byggande i vattendraget, vattenregleringsåtgärder
och restaureringar (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s ränta har tilllämpats för årskostnaderna).
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Åtgärd
Förbättrning av
fiskens vandringsmöjligheter
Utvecling av regleringen
Habitatrestaureringar
I rinnande vatten
Sjörestaureringar

Åtgärdernas omfattning

Investeringskostnad
2010-2015

82
Driftkostnad

Årlig totalkostnad
(kalkylerad)

2 projekt genomförs
2 planeringsprojekt

390 000 €

-

31 000 €

1 planeringsprojekt

120 000 €

-

24 000 €

3 planeringsprojekt

120 000 €

1 planeringsprojekt
genomförandeprojekt
1 genomförandeprojekt

Restaurering av
småvatten
Totalt
* = åtgärd enligt nuvarande praxis

10 000 €

1 431 000 €

49 000 €

50 000 €

163 000 €
4 000 €

-

2 111 000 €

49 000 €

233 000 €

** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

6.4.8 Markbunden försurning
Åtgärderna medför kostnader både för samhället och privata jordbrukare. Försurningskartläggningarna
och utvecklingen av nya bekämpningsmetoder bör genomföras i omfattande samarbete och genom att
utnyttja olika finansieringskällor (staten, EU, fonderna, verksamhetsutövarna). Den reglerade täckdikningen kan åtminstone delvis finansieras med hjälp av investeringsstöd och miljöspecialstödet för jordbruket. Finansieringssystemen bör klart och tydligt utvecklas så att de beaktar den markbundna försurningen.
Tabell 33. Uppskattning av de totala kostnaderna för åtgärder som behövs för vattenvården på sura sulfatjordar före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s ränta har
tillämpats för årskostnaderna).
Åtgärd
Specifik kartläggning**
Reglering av dräneringsförhållandena**
Reglerad täckdikning**
Rådgivning

Tilläggsåtgärdernas
omfattning
30 000 ha / 6 år
(5 000 ha/år)
20 0000 ha
15 000 ha
500 gårdar/år

Sammanlagt
* = åtgärd enligt nuvarande praxis

Investeringskostnad
2010-2015
15 000 000€
( 1 000 €/ha)
15 000 000 €

Driftkostnad
150 000 €
(30 €/ha)
3 000 000 €
(150 €/ha)
2 250 000 €
(150 €/ha )
150 000 €
(300 €/gård)
3 300 000 €

Årlig totalkostnad
(kalkylerad)
150 000 €
3 000 000 €
4 193 000 €
150 000 €
3 300 000 €

** delvis åtgärd enligt nuvarande praxis
*** tilläggsåtgärd

6.4.9 Sammanfattning
Kostnaderna för åtgärderna har uppskattats med hjälp av Finlands miljöcentrals (Keto m.fl. 2007) sammanställda uppgifter om åtgärdernas investerings- och underhållskostnader. Uppgifterna är riktgivande
och avsikten är att de ska preciseras allteftersom planeringen framskrider.
Åtgärderna som har rekommenderats för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, deras omfattning, enhetskostnaderna och en grov bedömning av de totala kostnaderna har sammanställts i tabell 34a, 34b och 34c.
Kostnaderna för åtgärder enligt nuvarande praxis har för jordbruketsdei uppskattats på basen av miljö-
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stödet. För samhällena har kostnaderna för åtgärder enlig tnuvarande praxis uppskattats på basen av avloppsvattenavgifterna.

Tabell 34 a.En grov uppskattning av storleksordningen på kostnaderna(som ränta har använts 5 %)
Investeringskostnader
Sektor

Gles- och fritidsbosättning
Samhällenas avloppsvatten
Torvutvinning
Pälsproduktion
Jordbruk
Skogsbruk
Vattenbyggnation,
reglering och restaurering
Markbunden
försurning
Totalt

Årliga totalkostnader

2010-2015

Årliga driftskostnader

(Nuvarande praxis+tilläggsåtgärder)

(Nuvarande praxis+tilläggsåtgärder)

(Kalkylerade)

35 400 000 €

2 320 000 €

5 024 000 €

2 800 000 €

2 775 000 €

2 957 000 €

1 706 00 €
7 958 000 €
280 000 €
1 560 000 €

593 000 €
2 144 600 €
12 560 500 €
155 065 €

729 000 €
2 877 000 €
16 781 000 €
275 000 €

2 110 780 €

48 540 €-

233 000 €

5 550 000 €
26 146 505 €

3 300 000 €
32 176 000 €

15 000 000 €
67 893 000 €

Tabell 34b: Grov uppskattning av storleksordningen på årskostnaderna fördelade på nuvarande praxis
och tilläggsåtgärder( som ränta har använts 5 %)
Kalkylerade årskostnader
Sektor

Kalkylerade årskostnade

för åtgärder enligt

för tilläggsåtgärder

nuvarande praxis
Gles- och fritidsbosättning
Samhällenas avloppsvatten
Torvutvinning
Pälsproduktion
Jordbruk
Skogsbruk
Vattenbyggnation,
reglering och restaurering
Markbunden
försurning
Totalt

Årliga totalkostnader
(kalkylerade)

4 724 000 €

300 000 €

5 024 000 €

2 775 000 €

182 000 €

2 957 000 €

729 000 €
2 853 000 €
7 434 000 €
195 000 €

24 000 €
9 347 000 €
80 000 €

729 000 €
2 877 000 €
16 781 000 €
275 000 €

24 000 €

209 000 €

233 000 €

-

3 300 000 €
13 442 000 €

3 300 000 €
32 176 000 €

18 734 000€

Åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde / 29.11.2009

84

Tabell 34c: Grov uppskattning av storleksordningen på årskostnaderna fördelade på basåtgärder och
kompletterande åtgärder( som ränta har använts 5 %)
Sektor

Kalkylerade årskostnader
för grundläggande åtgärder

Gles- och fritidsbosättning
Samhällenas avloppsvatten
Torvutvinning
Pälsproduktion
Jordbruk
Skogsbruk
Vattenbyggande
reglering och resrtaurering
Markbunden försurnimng
Totalt

Kalkylerade årskostnade
för kompletterande åtgärder

Årliga totalkostnader
(kalkylerade)

4 724 000 €

300 000 €

5 024 000 €

2 775 000 €

182 000 €

2 957 000 €

24 000 €
1 6 781 000 €
275 000 €

729 000 €
2 877 000 €
16 781 000 €
275 000 €

233 000 €

233 000 €

3 300 000 €
21 095 000 €

3 300 000 €
32 176 000 €

729 000 €
2 853 000 €

11 081 000 €

Största delen av tilläggskostnaderna är relaterade till åtgärder rörande den markbundna försurningen,
pälsproduktionen och jordbruket.
Både enskilda verksamhetsutövare och den offentliga förvaltningen ansvarar för kostnaderna. Offentliga
kostnader är bl.a. vattendragsrestaureringar, jordbrukets miljöstöd, naturvårdsprojekt inom skogsbruket
samt statens understöd för avloppsvattenbehandling.
I bilaga 8 finns noggrannare uppgifter om finansieringssystemen och ansvaret för genomförandet av åtgärderna.

6.4.10 Allokering av åtgärderna
I detta program har åtgärderna inom vattenvården uppskattats som stora helheter och i samband med planeringen har åtgärderna vanligen inte riktats direkt till vattenförekomsterna. Åtgärderna inom jordbruket,
skogsbruket och glesbebyggelsen berör huvudsakligen alla vattenförekomster på området. Noggrannare
information om var åtgärder har vidtagits har främst kommit fram i fråga om anläggningen av skyddszoner inom åkerbruket och anslutningen av glest bebyggda områden till avloppsnätet.
Åtgärderna i de kommunala avloppsreningsverken och inom torvutvinningen har riktats till de vattenförekomster som fungerar som recipienter för avloppsvattnen. Åtgärderna i anslutning till hydrologi och
morfologi har riktats till de förekomster där åtgärderna utförs. Åtgärderna i anslutning till sura jordar har
fokuserats till vattenförekomster som ligger under höjdkurvan 60 m eller till andra kända områden som
har problem med försurning.
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6.5 BEDÖMNING AV ÅTGÄRDERNAS TILLRÄCKLIGHET OCH BEHOVET AV
TILLÄGGSTID
I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är effekterna av de mest kostnadseffektiva åtgärderna enligt uppskattning följande:


Belastningen av glesbygdsavloppsvattnen kan uppenbart minskas om användningen av
komposttoaletter avsevärt utvidgas och alla eventuella hushåll ansluter sig till de planerade utvidgningarna av avloppsnätet. För att uppnå en belastningsreducering enligt målen (50-80 %)
fordras dessutom att det byggs byreningsverk i tätt bebyggda områden som ligger långt från avloppsnätet samt minireningsverk eller markfilter på andra enskilda objekt. Genomföringen av alla
dessa åtgärder torde lyckas redan före år 2015, men det fordras mycket information och även
ekonomiskt stöd.



Effektivering av avloppsvattenbehandlingen i samhällen, sanering av avloppsnätet och byggande av överföringsavlopp kan avsevärt minska närsaltsbelastningen (10-15 %). Om man ytterligare kopplar samman detta med bra skötsel och underhåll av reningsverken i enlighet med basåtgärderna, kan det för den ekologiska statusen nödvändiga målet att minska närsaltsbelastningen
uppnås före år 2015.



Inom torvutvinningen kan man med översilning och vegetationsfält i princip minska närsaltsoch fastsubstansbelastningen i enlighet med målen (50 %), om och när även basåtgärderna (tegdikeskonstruktioner, sedimenteringsbassänger) är i skick på alla torvbrytningsområden i regionen.
Alla områden har dock inte den lutning och det utrymme som behövs för översilning och vegetationsfält, vilket betyder att kemisk behandling (sekundär åtgärd) ställvis är nödvändig. Med dessa
tilläggsåtgärder kan målet för att minska belastningen inom torvutvinningen uppnås före år 2015,
om också alla basåtgärder genomförs. För att nå målet behövs rådgivning.



Inom pälsproduktionen kan man genom byggandet av täta gödselunderlag och hallar minska
näringsämnesbelastningen märkbart. Dessa åtgärder i kombination med god skötsel av gårdarna
kan leda till att det belastningsminskningsmål på 50-80 % för näringsämnen som uppställts också
uppnås. Uppnåendet av målet förutsätter rådgivning.



Inom jordbruket uppnås med de primära åtgärderna styrning av näringsutsläppen (optimal gödsling,) vinterväxttäcke, effektiverad styrning av näringsutsläppen( mindre gödsling), en tydlig
minskning av närsaltsbelastningen (10-20 %) om tillämpningen av åtgärderna verkligen är omfattande. Men inte ens dessa åtgärder räcker dock till för att minska närsaltsbelastningen inom åkerbruket med minst 25 % fram till år 2015. Om man dessutom på ett omfattande sätt tar i bruk även
skyddszoner, våtmarker och sedimenteringsbassänger, är det mera sannolikt att man uppnår målen. Längs Esse ås huvudfåra finns dock ganska få objekt som passar för våtmarker och sedimenteringsbassänger.



Inom skogsbruket minskar lättare bearbetningsmetoder, skyddszoner och våtmarker avsevärt
närsalts- och fastsubstansbelastningen inom skogsbruket när åtgärderna tas i bruk i full skala. I
erosionskänsliga områden är dessa åtgärder dock inte tillräckliga, utan det behövs t.ex. grunddammar och översilning. Om alla primära och sekundära åtgärder tas i bruk, kan delmålet för
skogsbruket (25 %:s belastningsminskning) uppnås före år 2015. För att målet ska uppnås behövs
rådgivning och ekonomiskt stöd.



Förbättring av fiskarnas vandringsmöjligheter och habitatrestaureringar samt andra iståndsättningar påverkar regionens fiskerihushållning på ett positivt sätt förutsatt att åtgärderna är till-
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räckligt omfattande: Det behövs mycket tid för att trygga fiskens vandringsmöjligheter och för att
utveckla habitatrestaureringarna och eventuellt också regleringen, såsom även för förhandlingar
och tillståndsbehandling, och därför är det nödvändigt att på ekonomiska grunder bevilja tilläggstid till år 2027.


Bekämpning av den markbundna försurningen genom att reglera dräneringsförhållandena och
odla växter som fordrar lättare dränering (nonfood-odling) uppnår en viss förbättring av försurningssituationen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, men dessa åtgärder, även om de genomförs i stor utsträckning, är inte tillräckliga för att nå god ekologisk status och för att vattnets pHvärde inte sjunker under 5,5. Trots att ytterligare alla sekundärt rekommenderade åtgärder (reglerad täckdikning, kalkfilterdikning och vattendränkning av dränerad upplandning) skulle tas i bruk
i omfattande utsträckning, är det fortfarande osäkert om målet kan uppnås. Att uppnå målet fordrar att användningsändamålet för åkrar som är belägna på sura sulfatmarker ändras så att deras
dräneringsförhållanden ändras väsentligt. Ändring av åkrarnas användningsändamål kan medföra
betydande olägenheter för jordbruket och för anslutande näringar. I fråga om den markbundna
försurningen fordras tilläggstid till år 2027 både av ekonomiska och tekniska skäl. Tilläggstiden
gör det också möjligt att utnyttja forsknings- och utvecklingsverksamhetens resultat för att lösa
försurningsproblemet. För att uppnå målen fordras även rådgivning och ekonomiskt stöd samt
lagstiftningsändringar.

Tilläggsåtgärdernas tillräcklighet har samlats i tabell 35. De primära åtgärderna räcker inte till för att
uppnå god ekologisk status i Esse ås huvudfåra. Om de sekundära åtgärderna tas i bruk förbättras uppenbart möjligheterna att uppnå målen, men i fråga om olägenheterna som de sura sulfatmarkerna ger upphov till är inte heller detta tillräckligt för att uppnå god ekologisk status fram till år 2015. Dessutom fordrar utredningen av möjligheterna att lindra skadorna av vattenbyggande mera tid. Även i fråga om behandlingen av avloppsvattnet från glesbygden kan det delvis vara nödvändigt med tilläggstid fram till år
2021. Således är det motiverat med tilläggstid för Esse å åtminstone fram till år 2021 och på grund av
försurningsproblemen i marken ända fram till år 2027.
Tabell 35. De föreslagna åtgärdernas tillräcklighet i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde
(- = inget behov av bedömning).
De primära praktiska åtgärdernas
tillräcklighet

De primära och
sekundära praktiska åtgärdernas
tillräcklighet

Alla praktiska
åtgärders
tillräcklighet

Kanske

Ja

-

Rådgivning och
ekonomiskt stöd

Inte nödvändigt

Kommunala
reningsverk

Ja

-

-

-

Inte nödvändigt

Torvutvinning

Ja

Ja

-

Rådgivning

Inte nödvändigt

Pälsprofuktion

Ja

Rådgivning

Inte nödvändigt

Rådgivning och
ekonomiskt stöd
Rådgivning och
ekonomiskt stöd

Till 2021
(naturförhållanden)

Verksamhet

Glesbebyggelse

Behov av andra
tilläggsåtgärder

Behov av tilläggstid
(motivering)

Åkerbruk

Nej

Kanske

Ja

Skogsbruk

Nej

Ja

-

Vattendragskonstruktioner
och reglering

Nej

Kanske

Ja

Planering och avtal

Till 2021
(ekonomiska orsaker)

Kanske

Forskning, rådgivning, ekonomiskt
stöd och lagstiftning

Till 221/2027 på sulfatjordar (tekniska och ekonomiska orsaker)

Dränering av
alunjordar

Nej

Nej

Inte nödvändigt

Med hjälp av de föreslagna åtgärderna kan god status uppnås i Lappajärvi, Evijärvi, Esse å, Kuninkaanjoki, Vimpelinjoki, Kronoby å, Porasenjoki, Levijoki, Poikkijoki, Kerttuanjärvi, Kaartunen och Sääksjärvi förutsatt att alla föreslagna åtgärder genomförs i full skala.
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Tilläggstid fram till 2021 behövs i Larsmosjön, Öjasjön i Esse ås nedre lopp, i Välijoki, Kurejoki och
Norijoki, i Haapajärvi och Purmojärvi och även i de flesta andra sjöarna som inte är klassificerade idag
även under förutsättning att alla föreslagna åtgärder genomförs i full skala. Behovet av tilläggstid beror
på att åtgärderna inom vattenbyggnationen och regleringen är tidskrävande, inom jordbruket på att åtgärderna för att minska näringsbelastningen verkar långsamt och inom den markbundna försurningen på att
försurningen är svår att hantera.
Tilläggstid till 2027 behövs åtminstone i Kovjoki och Purmo åar, där den markbundna försurningen är ett
verkligt svårt problem, för vilket det ännu inte har utvecklats tillräckliga bekämpningsmetoder.

6.6 AVVIKANDE MÅL
Ett sammandrag över varje vattenförekomsts behov av tilläggstid fram till år 2021 och 2027 finns i bild
20. I fråga om den markbundna försurningen kan lindrigare mål vara nödvändiga i framtiden. Via forsknings- och utvecklingsverksamhet kan man dock eventuellt hitta effektivare åtgärder för att bekämpa
försurningsolägenheterna jämfört med i dag. Därför överförs noggrannare behandling av lindrigare mål
till följande planeringsperiod.

Bild 20. Uppskattning av när god status uppnås i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde om de föreslagna
åtgärderna genomförs.
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6.7 UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDERNAS GENOMFÖRANDE
Genomföringen av åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde följs upp både med hjälp
av vattenstatus och de vattenvårdsåtgärder som har verkställts.
I Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde följs vattnens status i enlighet med den riksomfattande övervakningen enligt vattenramdirektivet på följande objekt (bild 21) enligt övervakningsprogrammet för det
västra vattenförvaltningsområdet, 2009:












Alajärvi: vattenkvalitet, klorofyll, fisk,växtplankton, påväxtalger, bottenfauna
Kaartunen: vattenkvalitet, klorofyll, fisk, växtplankton, bottenfauna
Lappajärvi: vattenkvalitet, fisk, växtplankton, bottenfauna och växtlighet
Räyringinjärvi: vattenkvalitet, klorofyll, fisk, växtplankton, påväxtalger, bottenfauna
Esse å: vattenkvalitet, fisk, bottenfauna, kiselalger och skadliga ämnen
Lohijoki: vattenkvalitet, fisk kiselalger och bottenfauna
Poikkijoki.vattenkvalitet, fisk, bottenfauna och kiselalger
Vieresjoki, vattenkvalitet, fisk, bottenfauna och kiselalger
Kronoby å: vattenkvalitet, bottenfauna och kiselalger
Larsmosjön: vattenkvalitet, fisk och bottenfauna
Öjasjön: vattenkvalitet, fisk och bottenfauna

Vattenkvaliteten följs upp varje år och biologi och skadliga ämnen åtminstone vart sjätte år.
I området utförs också tämligen omfattande obligatoriska kontroller av kommunala avloppsreningsverk,
torvproduktionsområden och vattendragskonstruktioner, som även kan utnyttjas i övervakningen av åtgärdsprogrammet. Största delen av de kontrollpunkter som är medtagna i uppföljningsprogrammet för
vattenramdirektivet är med i den obligatoriska kontrollen och ingår i den operativa övervakningen
Även de åtgärder som utförs för att förbättra vattnens status strävar man till att följa upp. upp. Ansvaret
för uppföljningen av åtgärder som ansluter sig till bebyggelsen ligger på kommunerna, medan TEcentralens uppgifter utnyttjas i uppföljningen av åtgärderna inom jordbruket. I uppföljningen av skogsbruket utnyttjas skogscentralens information och i uppföljningen av torvproduktionen de uppgifter som
torvproducenterna skickar till miljöcentralen. Senast år 2012 görs ett täckande sammandrag över de åtgärder som har utförts och vilken inverkan de har haft.
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(VEMU, 2008).
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7. SAMMANDRAG AV NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER OCH MILJÖKONSEKVENSER
7.1 ALLMÄNT
Enligt beslut utarbetas ett eget åtgärdsprogram för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, eftersom området är en betydande helhet där vattnen inte har god ekologisk status. Åtgärdsprogrammet har utarbetats i
regionalt samarbete där miljöcentralen har berett förslagen som sedan har behandlats i Arbetsgruppen för
Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki, i arbetsgruppen och styrgruppen för miljöprojektet i LarsmoÖjasjön och i Samarbetsgruppen för vattenvården.
I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 13 å- och älvförekomster (avrinningsområdet över 100 km2)
och 20 sjöförekomster (areal över 1 km2). I utarbetandet av åtgärdsprogrammet har förekomsterna grupperats enligt följande:





Esse ås nedre lopp, Esse å, Välijoki Kurejoki
Purmo å och Purmo Norra å, Kovjoki
Kronoby å och Påras å
Sjöar: Larsmo-Öjasjön, Lappajärvi, Evijärvi, Alajärvi, Kerttuanjärvi, Purmonjärvi, Räyrinkijärvi
och Sääksjärvi

Esse ås nedre lopp, Esse ås huvudfåra, Välijoki och Kurejoki har utsetts till kraftigt modifierade vattendrag och Larsmosjön och Öjasjön har utsetts till kraftigt modifierade havsvikar.
Det nedre loppet i Esse å samt Kovjoki och Purmo åar har på grund av försurningsproblemen klassificerats ha dålig ekologisk status. Också sjön Alajärvi har uppskattats ha dålig ekologisk status, medan övriga rinnande vatten och tillrinningsområdets sjöförekomster huvudsakligen har måttlig eller otillfredsställande status. Fyra å- och älvförekomster har enligt klassificeringen god status och en hög status. På grund
av att det saknas information har 13 sjöar inte klassificerats. Det har dock uppskattats att de riskerar att
inte nå god ekologisk status. Den kemiska statusen i Kovjoki å och Purmo å är sämre än god.

7.2 MÅL
Målet för vattenvården är att uppnå god status i vattnen och att upprätthålla den goda statusen. Å- och
älvförekomsterna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har huvudsakligen sämre än god status eller också är den goda statusen hotad.. De flesta sjöarna har måttlig status och även de vattenförekomster som
har god status fordrar att statusen tryggas. Statusen i åvattnen försämras i synnerhet av närsalterna från
diffusbelastningen, försurnings- och metallbelastningen från de dränerade sura sulfatmarkerna samt av de
hydro-morfologiska förändringarna som har utförts i vattendraget.
Esse å är ett vattendrag för vattenanskaffning och hyser ett bestånd av flodpärlmussla vilket ökar behovet
av att förbättra vattnets ekologiska och kemiska status inom vattenvården. Skyddsområdena i övrigt eller
EU-badstränderna i området medför inga särskilda mål för vattenvården.
För att uppnå god status i å- och älvområdena fordras att fosforbelastningen som människan ger upphov
till minskas med minst 40 %, kvävebelastningen med minst 30 % såsom även att fastsubstansbelastningen tydligt minskas. Dessa statusmål riktas till hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och de fordrar
åtgärder både inom jordbruket, skogsbruket, i glesbebyggelsen, vid tätorternas avloppsreningsverk, i
torvutvinningen och i pälsproduktionen .
I fråga om försurningen i vattnet är målet att pH ska ligga över 5,5 så ofta som möjligt och även över 5,0
när de största försurningstopparna infaller. Dessa mål gäller för de sura sulfatmarkerna och i synnerhet
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för åarnas och älvarnas nedre lopp och Larsmo-Öjasjön. För att uppnå målet fordras åtgärder inom alla
verksamheter som finns på sulfatmarkerna, i synnerhet inom jord- och skogsbruket.
I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns flera kraftigt modifierade vattenförekomster och statusmålen
för deras vattenkonstruktioner och hydrologi har fastställts separat. På basis av detta behövs strukturella
restaureringsåtgärder i synnerhet i Esse å och eventuellt även åtgärder som berör regleringen i de konstgjorda sjöarna. För att uppnå god status fordras dessutom att fiskvandringen tryggas och att fiskens reproduktionsområden iståndsätts.

7.3 NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER
För att uppnå målstatus för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde förutsätts mångsidiga åtgärder inom alla
sektorer. De viktigaste tilläggsåtgärderna som behövs inom jordbruket, skogsbruket, dräneringen av sura
sulfatmarker, torvproduktionen, pälsproduktionen, behandlingen av kommunalt avloppsvatten, glesbebyggelsen och förbättringen av vattendragens hydrologiska och morfologiska förhållanden presenteras i
tabell 36.
Tabell 36. Åtgärder som rekommederas för Larsmo-Öjasjöns område, deras nuvarande nivå och målnivån år 2015. (- = ingen uppskatning).
Sektor
Gles- och fritidsbebyggelse

Kommunalt
avloppsvatten
Torvproduktion

Pälsproduktion

Jordbruk

Skogsbruk

Åtgärder
Torrtoaletter och infiltrering av grått vatten
Anslutande till avlopp
Fastighets- och byspecifika reningsverk
Rådgivning

Nuvarande nivå
4 000 st

Mål 2015
5 200 st

Tilläggsåtgärder
1 200 st

300 hushåll

1 800 hushåll

1500 hushåll

1 500 hushåll

7 500 hushåll

6 000 hushåll

-

1000 hushåll/år

1000 hushåll/år

Sanering av avloppsnät

-

30 km

30 km

Överföringsavlopp
Översilning/
vegetatiosfält m.m
Reglering av flöde
Eftervård på torvproduktionsområden
Täta underlag och hallar
Effekriverad behandling
av avloppsvatten
Rådgivning
Styrning avnäringsutsläpp
Växttäcke över vintern

-

20 km

20 km

2300 produktions ha

4 300 produktions ha

2000 produktions ha

4 300 produktions ha

4300 produktions ha

1 500 produktions ha

1 500 produktions ha

88 km

88 km

97 farmer

97farmer

240 gårdar

40 gårdar/år

-

56 000 ha

56 000 ha

18 000 ha

29 000 ha

11 000 ha

Skyddszoner

380 ha

830 ha

450 ha

Våtmarker
Effektiverad styrning av
näringsutsläpp
Effektiverad efterbehanddling av gödseln
Planering av skyddszoner
Effektiverad rådgivning

5 kpl

25 kpl

20 kpl

1000 ha

3000 ha

2000 ha

-

365 000 tn

365 000 tn

Naturvårdsprojekt
Skyddszoner i avverkningsområden
Skyddsremsor på
gödslingsområden
Översilning eller
våtmarker m. m.
Effektiverad rådgivning

100 km
1 000 gårdar/år

1 000 gårdar/år

5000 ha

833 ha/år

25 ha//år

25 ha ha/år

7 ha /år

7 ha/år

30 st/år

45st/år

5 st/år

100 gårdar/år

400 gårdar/år

300 gårdar/år
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Vattendragskonstruktioner
och reglering

Restaureringar i sjöar

Surhet i
jordmånen
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Förbättrande av fiskars
vandringsmöjligheter

2 st

6 st.

2 st.planeringsprojekt
2 st genomföringsprojekt

Utveckling av reglering

-

utredning

1 planeringsprojekt

Habitatrestaurering
Syrsättning av
djuphöljor
Riktat fiske
Avlägsnande av vegetation
Planering av restaurering
Övrig iståndsättning
Detaljerad kartläggning

5 km

25 km
1 objekt

20 km
1 objekt

-

3 objekt

3 objekt

-

2 objekt

2 objekt

24 000 ha

1 objekt

1 objekt

3-4 objekt
50 000 ha

3-4 objekt
30 000 ha/6 år

Kalkfilterdikning

-

Precisa mål

Precisa mål

Reglerbar täckdikning
Reglering av
torrläggningsförhållanden
Rådgivning

100 ha

15 000 ha

15 000 ha

-

20 000 ha

20 000 ha

-

-

500

gårdar/år

500 gårdar/år

För att uppnå målstatus förutsätts även utnyttjande av styråtgärder, forskning och utvecklingsarbete,
samarbete samt följande åtgärder:


Omfattande rådgivning för gårdsbruk, pälsgårdar, skogsbruksfastigheter och hushåll i glest bebyggda områden.



Utarbetning av en riksomfattande strategi som främjar kontroll av olägenheter som uppkommer
av markbunden försurning samt mångsidig forsknings- och utvecklingsverksamhet i anslutning
till detta.



Ändring av miljöstödssystemet för jordbruket bör ändras så att skyddszoner, våtmarker, åtgärder i
anslutning till kontroll av markbunden försurning och minskad gödsling av preciserade objekt och
anläggande av växttäcke under vintern bör införas i specialstödet.



Beaktande av markbunden försurning i planering och finansiering av skogsbruket.



Reservering av tillräckligt med statlig finansiering för understöd av avloppsvattenbehandling i
glesbebyggelsen.



Styrning av hur nya belastande verksamheter placeras och uppgörande av en utredning om källvattnens belastningstolerans.



Utredning av möjligheterna att utveckla regleringen och uppföljning av hur kvicksilverhalten i
fisk i Alajärvi utvecklas samt vid behov utredning av möjligheterna att minska kvicksilverhalten.



Mångsidigt beaktande av småvattnen i planeringen av markanvändningen, mångsidigare struktur i
små fåror och iståndsättning av fiskevattnen i småvatten.



Införskaffande av mer information om status i mindre åar, sjöar och bäckar.

7.4 ÅTGÄRDERNAS INVERKAN PÅ VATTNENS STATUS
Effekterna av åtgärderna som ska utföras i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde före 2015 (tabell 35) har
uppskattats av sakkunniga. En grov bedömning av fosforbelastningen som rinner ut i vattendraget har
gjorts med hjälp av de riksomfattande koefficienterna för specifik belastning som Finlands miljöcentral
har rett ut. Ett sammandrag av beräkningarna presenteras i bild 20.
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Före år 2015 kan närsaltsbelastningen av vattendragen på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde reduceras
20-40 % med hjälp av de planerade åtgärderna. Detta räcker dock ännu inte till för att uppnå god status år
2015. I fortsättningen behövs mer satsningar på åtminstone åtgärder inom jordbruket.
Före år 2015 är det svårt att bedöma vilken effekt de rekommenderade åtgärderna har på försurningen i
Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. För att effekterna ska kunna bedömas under följande planeringsperiod, behövs ytterligare undersökningar av effekterna av åtgärder som utförs på sura sulfatjordar. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är problemen på grund av de sura sulfatjordarna dock så stora att de rekommenderade åtgärderna till denna del inte räcker till för att uppnå god status.
Den strukturella statusen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde kan förbättras med hjälp av de åtgärder
som nu har föreslagits. Åtgärdernas effekter kan dock ännu inte i sin helhet bedömas, eftersom åtgärderna huvudsakligen fordrar noggrannare planering. De föreslagna åtgärderna gör det dock möjligt för fisk
att vandra mellan Öjasjön och havet samt i Esse ås huvudfåra förbi de nedersta kraftverken och i Kronoby å ända upp till Terjärv.

100
90

Torvtäkt

80

Samhällen och industri

P (t/a)

70

Glesbebyggelse

60

Skogsbruk

50

Husdjursproduktion

40

Jordbruk

30

Nedfall

20

Naturlig urlakning

10
0
Nuvarande tillstånd

Mål

Bild 22. Uppskattning av den effekt tilläggsåtgärderna har på forbelastningen i Larsmo-Öjasjöns
tillrinningsområde(okontrollerad uppskattning).

7.5 ÅTGÄRDERNAS MILJÖKONSEKVENSER
Med de planerade åtgärderna för vattenvården i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde strävar man efter att
förbättra det ekologiska tillståndet i regionens vattenförekomster och i havsområdet utanför LarsmoÖjasjön. Åtgärdernas konsekvenser för vattnets användningsändamål har uppskattats enligt följande:


Vattenanskaffning: Esse å är ett betydande vattendrag för vattenanskaffning och Larsmo-Öjasjön
ett viktigt vattendrag för industrins vattenanskaffning. Åtgärderna inom vattenvården förbättrar
tydligt åns och sjöarnas användbarhet som råvattentäkter. Tydliga konsekvenser i positiv riktning.



Översvämningsskydd: De föreslagna vattenvårdsåtgärdernas inverkan på översvämningsskyddet
är obetydliga. Tilltagande utbyggnad av våtmarker och ökning av motsvarande åtgärder kan
minska behovet av översvämningsskydd en aning. Utvecklingen av regleringen främjar anpasningen till klimatförändringen. Svaga positiva konsekvenser.
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Rekreationsanvändning: Vattenvårdsåtgärderna förbättrar möjligheterna att använda vattendragen
för rekreation. Exempelvis badmöjligheterna förbättras när vattendragens status förbättras. Uppenbara konsekvenser i positiv riktning.



Naturens mångfald: Våtmarker, skyddszoner, iståndsättningar av livsmiljöer och även vissa andra
vattenvårdsåtgärder ökar den naturliga mångfalden. Måttliga konsekvenser i positiv riktning.



Hotade arter: Vattenvårdsåtgärderna förbättrar levnadsförhållandena för hotade och sårbara arter
och bestånd. Vattenvården syftar till att förbättra levnadsförhållandena för bl.a. flodpärlmussla,
bäcköring, nejonöga och kräfta. Tydliga konsekvenser i positiv riktning.



Produktion av vattenkraft.De åtgärder som föreslås för Latsmo-Öjasjöns avrinningsområde kan
minska möjligheterna att utvinna vattenkraft. Åtgärder av denna typ är utvecklingen av regleringen, underlättandet av fiskens vandring och restaurering av sk. torra fåror. Måttliga negativa konsekvenser



Fiske: Larsmo-Öjasjön, havsområdet utanför Larsmo-Öjasjön är ett regionalt betydande fiskeområde. Vattenvårdsåtgärderna förbättrar levnadsförhållandena för regionens fiskbestånd och skapar
en grund för fiskeriekonomisk utveckling av regionen. Tydliga konsekvenser i positiv riktning.

Tabell 37. Miljökonsekvenser av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns
vattendragsområde ( ++tydligt positiv effekt, + positiv effekt. – negativ effekt, -- tydligt negativ effekt)
Åtgärd
Vattenuttag
Översvämningsskydd
Rekreation
Naturens mångfald
Hotade arter
Vattenkraft
Fiskbestånd

Relativ inverkan
++
+
++
+
+
++

Utöver för vattenanvändningsformerna har vattenvårdsåtgärderna dessutom mera omfattande konsekvenser. De samhälleliga konsekvenserna av åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har
uppskattats enligt följande:


Trivsel: Vattenvårdsåtgärderna ökar invånarnas trivsel i och med att möjligheterna till rekreation
och fiske ökar. Konsekvenser i positiv riktning.



Hälsa: Vattenvårdsåtgärderna påverkar invånarnas hälsa positivt när bl.a. råvatten- och badvattenkvaliteten blir bättre. Tydliga positiva konsekvenser.



Utkomst: Kostnaderna för vattenvårdsåtgärderna faller i synnerhet på fastighetsägarna i glesbebyggelsen och på regionens näringsliv Att sätta glesbygdens avloppsvatten-behandlingssystem i
det skick avloppsvattenförordningen förutsätter vållar stora kostnader både totalt sett och i förhållande till belastningsminskningen. Åtgärderna kan delvis försvaga invånarnas utkomst men
med hjälp av olika understödssystem kan man förhindra att orimliga kostnader riktas till invånare
i fråga. Ett vattendrag med god status skapar även utkomstmöjligheter bl.a. genom turism och rekreationsfiske. Konsekvenser både i negativ och i positiv riktning.



Sysselsättning: Vattenvårdsåtgärderna ökar sysselsättningen i området. I synnerhet avloppsvattenbehandlingen, vattenskyddsåtgärderna inom jordbruket, skogsbruket och torvproduktionen
sysselsätter branschfolk. Positiva konsekvenser.



Samhällsstruktur: Vattenvårdsåtgärderna antas inte ha någon betydande inverkan på samhällsstrukturen.
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Landskapsbilden: Av vattenskyddsåtgärderna har åtminstone skyddszonerna och våtmarkerna inverkan på landskapet, om än tämligen liten.

Tabell 38. Sociala konsekvenser av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns
vattendragsområdesområde. ( ++tydligt positiv effekt, + positiv effekt. – negativ effekt, -- tydligt negativ effekt)
Relativ inverkan
Åtgärd
Trivsel
Hälsa
Utkomst
Sysselsättning
Samhällsstruktur
Landskap

+
++
+/+
+/+
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8. BESKRIVNING AV VÄXELVERKAN
För att uppnå god vattenstatus fordras samarbete på alla förvaltningsnivåer samt även mellan intressegrupper och enskilda medborgare. Medlemsländerna uppmanas att sporra alla parter till att delta i verkställandet av ramdirektivet för vattenpolitiken, i synnerhet i utarbetningen av förvaltningsplanerna. Till
utarbetningen av förvaltningsplanerna hör tre remissomgångar för 1) tidtabellen och arbetsprogrammet
för utarbetning av förvaltningsplanen, 2) översikten över väsentliga frågor i anslutning till vattenvården
och 3) vattenförvaltningsplanen. Om beredningen av vattenförvaltningsplanerna, samrådet och informationen har på nationell nivå stadgats i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004). Under beredningen av vattenförvaltningsplanen ska den regionala miljöcentralen ordna tillräckligt samarbete och nödvändig växelverkan tillsammans med myndigheterna och andra parter som är verksamma i verksamhetsområdet och för detta ändamål ska det finnas minst en samarbetsgrupp.

8.1 REMISSOMGÅNGAR
8.1.1 Samråd om arbetsprogrammet och tidtabellen för utarbetning av vattenförvaltningsplanen
År 2006 ordnades samråd om arbetsprogrammet och tidtabellen för planeringen av vattenvården. Samrådet ordnades under tiden 22.6.-22.12.2006. Begäran om utlåtande skickades till 98 myndigheter, kommuner och organisationer. Dessutom skickades begäran om utlåtande separat för kännedom till alla ledamöter och suppleanter i samarbetsgruppen. Meddelande om kungörelsen och möjligheten att ge respons publicerades i regionens tidningar: Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Jakobstads Tidning, SydÖsterbotten, Vasabladet, Österbottningen och ett pressmeddelande gavs ut om ärendet. Arbetsprogrammet och tidtabellen fanns också att läsa på miljöförvaltningens webbplats.
Till Västra Finlands miljöcentral skickades inalles 46 utlåtanden och åsikter, av vilka 25 hade skickats in
av kommuner och 4 var medborgaråsikter. Allmänt framfördes önskemål om mer information och fler
handlingar som kan delas ut samt beaktande av alla vattendrag. Enligt vissa som hade gett utlåtande var
remisstiden för lång, enligt andra för kort. Ett sammandrag över responsen och ett svar av miljöcentralen
har gjorts upp, vilket publicerades på miljöcentralens webbsidor (www.miljo.fi > Västra Finland > Miljövård > Vattenvård > Vattenvårdsplanering och samarbete > Hörande om vattenvårdsförvaltningen >
Arbets-program och tidtabell).
I samrådet om de väsentliga frågorna och beredningen av åtgärdsprogrammet strävade man efter att beakta responsen som lämnades in om samrådsprocessen. Alla vattendrag kan inte behandlas som separata
delar, men små vattendrag kommer att beaktas via skötselåtgärderna som riktas till avrinningsområdena.

8.1.2 Samråd om väsentliga frågor inom vattenvården
År 2007 kungjordes de väsentliga frågorna för vattenvården. Samrådstiden var 21.6-21.12.2007. Begäran
om utlåtande skickades till 115 myndigheter, kommuner och organisationer. Utöver detta skickades ett
informationsbrev till 219 ägare av vattenområden. Meddelande om att ärendet är anhängigt och att man
kan uttrycka sin åsikt om saken publicerades i tidningarna. Som en följd av responsen från föregående
kungörelse publicerades tidningsannonsen även i Suupohjan Sanomat. Sammanlagt tre pressmeddelanden skickades ut. Dokumentet om de väsentliga frågorna finns att läsa på miljöförvaltningens webbsidor
(www.miljo.fi > Västra Finland > Miljövård > Vattenvård > Vattenvårdsplanering och samarbete > Hörande om vattenvårdsförvaltningen > Väsentliga frågor).
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Till Västra Finlands miljöcentral skickades inalles 90 utlåtanden och åsikter, av vilka 27 var medborgaråsikter.
Särskilda ställningstaganden om Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och hur de har beaktats i åtgärdsprogrammet presenteras i bilaga 6.
8.1.3 Samråd om förslaget till vattenförvaltningsplan
År 2008 kungjordes förslaget till vattenförvaltningsplan och förslagen till åtgärdsprogram Totalt 200
begäran om utlåtande sändes och saken kungjordes i tidningarna på samma sätt som vid det föregående
samrådet. Handlingarna fanns till påseende på miljöförvaltnibngens webbplats samt i kommunernas ämbetsverk och i de största biblioteken. Tiden för avgivande av utlåtanden slutade 30.4.2009. Totalt inkom
76 utlåtanden erhölls och 26 medborgaråsikter. Ett sammandrag av det insända materialet uppgjordes
och publicerades på miljöförvaltningens webbplats.

8.2 SAMARBETSGRUPPEN
En viktig aspekt i vattenvårdsarbetet är en samarbetsgrupp på bred bas. Samarbetsgruppen på Västra Finlands miljöcentrals område höll sitt första sammanträde 16.6.2005. Samarbetsgruppen har totalt 64 ledamöter och suppleanter som representerar 32 olika parter (bilaga 8). Under åren 2005-2007 har det hållits
sju sammanträden i enlighet med tabell 39.
Tabell 39. Samarbetsgruppens sammanträden och deltagarantal
Sammanträdets
datum

Ort

Deltagarantal

I

16.6.2005

Ylihärmä

32

II

4.5.2006

Vasa

26

III

1.12.2006

Vasa

27

IV

15.2.2007

Karleby

23

V

11.5.2007

Seinäjoki

25

VI

29.10.2007

Vasa

21

Teman som behandlades vid sammanträdena
- Samarbetsgruppens mandatperiod
- Samarbetsgruppens uppgifter
- Beredningen av vattenförvaltningsplanen och dess skeden
- Samråd år 2006
- Register över skyddsobjekt och tidtabell för arbetsprogrammet
- Typindelning av ytvattnen
- Gruppering av grundvattnen
- Utkast till uppföljningsprogram
- Tidtabell för beredning av de väsentliga frågorna
- Gruppering av grundvattnen och uppföljningsprogrammet
- Uppföljningsprogram för ytvattnen
- Utlåtande om arbetsprogrammet och tidtabellen
- Tidtabell för beredningen av väsentliga frågor och åtgärdsprogrammen
- Internetenkät om de väsentliga frågorna bland ledamöterna i
samarbetsgruppen
- Uppföljningsprogram för vattenförvaltningsområdet och
rapportering till EU
- Svar på respons om arbetsprogrammet och tidtabellen
- Informationsplan för vattenvården 2007-2009
- Modell för dokumentet som kungörs år 2007
- Beredning av åtgärdsprogrammen samt underarbetsgrupper
för ändamålet
- Tidtabellen för samrådet år 2007
- Dokumentet med de väsentliga frågorna
- Arbetsprogrammet för utarbetning av åtgärdsprogrammen
- Verksamheten i underarbetsgrupperna
- Typindelning av ytvattnen och nominering av vattenförekomster
- Ytvattenförekomster och riskbedömning av dem
- Grunderna för nominering av konstgjorda och kraftigt modifierade vatten
- Grunderna för riskbedömningen av grundvattnen
- Status för utarbetningen av åtgärdsprogrammen
- Utvidgning av samarbetsgruppen
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10.12.2007

Karleby

15

VIII

21.2.2008

Seinäjoki

29

lX

23.4.2008

Vasa

19

X

16.6.2008

Karleby

12

Xl

11.8.2008

Seinäjoki

17

17.3.2009

Vasa

22

X111

1.6.2009

Karleby

12

X1V

4.11.2009

Karleby

26

Xll
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- Tidtabell för utarbetning av vattenförvaltningsplan
- Principerna för klassificeringen av ytvattnen
- Utkast till nominering av kraftigt modifierade vatten
- Utkast till åtgärdsprogram för Kyro älv
- Respons från samrådet om de väsentliga frågorna
- Klassificering av ytvattenförekomst
- Konstgjorda och kraftigt modifierade förekomster
- Grundvattenklassificering och uppgörande av åtgärdsprogram
- Konstgjorda och starkt modifierade vattemformationer
- Kvalitetsmål för ytvatten
- Vattenförvaltningsplanen
- Sammandrag av åtgärdsprogrammen
- Situationen iför vattenförvaltningsplaneringen
- Förslaget till vattenförvaltningsplan
-Grunder för att uppställa avvikande mål
- Kontrollprogrammet för vattebnvården
- Utlåtanden om förvaltningsplanen och slutförandet av arbetet
- Respons på förvaltningsplanen
- Plaberade ändringar i förvaltningsplanen och tidtabell
- Presentation av vattenförvaltningsplanen och åtgärdsprpogrammen

8.3 DELEGATIONEN FÖR ESSE Å, PURMO Å, KRONOBY Å OCH KOVJOKI
OCH DELEGATIONENS UNDERGRUPPER
8.3.1 Delegationen
Delegationen består av representanter för 30 olika parter (kommuner, landskapsförbund, myndigheter,
organisationer). Under delegationens sammanträden har planeringen av vattenvården behandlats på det
sätt som framgår av tabell 40.
Tabell 40. Behandling av vattenvårdsplaneringen i Delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och
Kovjoki
Datum
30.5.2006
29.5.2007
3.6.2008
27.5.2009

Deltagarantal
29
25
25
23

Tema
Arbetsprogrammet, tidtabellen och samarbetsgruppen för vattenvården
Väsentliga frågor inom vattenvården
Åtgärdsprogram och vattenförvaltningsplan
Slutförandet av förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet

8.3.2 Arbetsgruppen
Arbetsgruppen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki genomför handlingsprogrammet som delegationen har godkänt och bereder delegationens sammanträden. Arbetsgruppen består av representanter för
olika intressegrupper och delegationen och arbetsgruppen kan inrätta projektvisa tillfälliga arbetsgrupper.
Arbetsgruppen består av 8 representanter. Av tabell 41 framgår behandlingen av ärenden som ansluter
sig till vattenvårdsplaneringen i arbetsgruppen.
Tabell 41. Behandling av ärenden som ansluter sig till vattenvårdsplaneringen i Esse å.Purmo å, Kronoby å Kovjoki- arbetsgruppen.
Datum
28.3. 2007

Deltagarantal
11

27.11.2007

11

Tema
Förslag till inrättande av arbetsgrupp i anslutning till vattenramdirektivet
- Utarbetning av arbetsprogram och tidtabell för vattenvården på Västra Finlands
miljöcentrals område
-Vattenförekomsterna i Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki
-Åtgärdsprogrammets innehållsförteckning och avsnitten 1-3.
- Förekomsten av sura sulfatmarker och eventuella åtgärder
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12

2.4.2008
24.3.2009

10
12
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Preliminär klassificering och områden där det finns risk för att målet inte uppnås
Konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster
Åtgärdsprogrammets avsnitt l - 6.1
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet
Slutförandet av förvaltningsplanen

Arbetsgruppens för Esse å m.fl. åar kommentarer har beaktats på ett omfattande sätt i beredningen av
åtgärdsprogrammet. Arbetsgruppen har på ett väsentligt sätt påverkat definitionen av de väsentliga frågorna och innehållet i kartan som beskriver frågan. På arbetsgruppens förslag har vattenförekomsternas
gränser och gruppering ändrats, såsom även namnet på vissa förekomster. I programmet har dessutom
beaktats arbetsgruppens ställningstaganden om åtgärderna inom vattenvården och deras konsekvenser.

8.3.3 Regleringsarbetsgruppen för Esse å
I regleringsarbetsgruppen för Esse å finns representanter från avrinningsområdets kommuner och från
Västra Finlands miljöcentral. Regleringsarbetsgruppen har behandlat vattenvården vid sina möten
28.3.2007 och 30.10.2007.

8.3.4 Projektgruppen för Larsmo-Öjasjön
I projektgruppen för Larsmo-Öjasjön finns representanter från städerna Karleby, Jakobstad och Nykarleby och kommunerna Kronoby, Pedersöre och Larsmo samt Norra svenska fiskeområdet, Geologiska
forskningscentralen, Öjasjöns regleringsbolag, Kustens skogscentral, Österbottens vattenskyddsförening,
Skogsvårdsföreningen Norrskog, Åbo Akademis institution för geologi och mineralogi samt Västra Finlands miljöcentral. Projektgruppen har behandlat vattenvården och bekämpning av försurningen vid sina
möten (tabell 42).
Tabell 42. Behandling av teman i anslutning till vattenvård och bekämpning av försurning i projektgruppen för Larsmo-Öjasjön
Datum
9.1.2007.2007
23.2.2007
22.10.2007
17.12.2007

Deltagarantal
15
15
15
17

11.2.2008

16

1.4.2004
3.6.2008

15
15

Tema
Projekt för bekämpning av försurningen
Tidtabell för planering av vattenvården, väsentliga frågor
Åtgärdsprogrammets innehållsförteckning
Vattenförekomster, rekommendationer för bekämpning av försurningen, åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammets inledande del, klassificering, kraftigt modifierade vattenförekomster
Åtgärdsprogram, kartor
Utkastet till åtgärdsprogram

8.4 EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN OCH ANNAN INFORMATION
Utöver pressmeddelandena som publicerades i samband med kungörelsen har Västra Finlands miljöcentral publicerat 6 andra pressmeddelandet i anslutning till vattenvården. Utöver detta har Kumo älvsSkärgårdshavets- Bottenhavets vattenförvaltningsområde publicerat ett pressmeddelande.
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9. SAMMANFATTNING
Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde – en omfattande helhet
Larsmo-Öjasjön och de vattendrag som mynnar ut i sjön bildar en omfattande helhet. I området finns fyra
åar: Esse å, Kronoby å, Purmo å och Kovjoki å. Områdets sjöar (Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi och
Larsmo-Öjasjön) är viktiga rekreationsobjekt. Storindustrin i Karleby och Jakobstad tar sitt råvatten från
Larsmo-Öjasjön och Jakobstad tar råvatten från Esse å, som hör till Natura-programmet eftersom flodpärlmussla finns i området. Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är en del av Kumo älv-SkärgårdshavetBottenhavets vattenförvaltningsområde (västra vattenförvaltningsområdet) och ett åtgärdsprogram för
vattenvården i området har färdigställts åren 2008-2009.
På Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde har man behandlat alla åar med ett avrinningsområde över 100
km2, alla sjöar med en yta över 5 km2 och övriga regionalt betydelsefulla sjöar. Detta innebär att det finns
tolv älvförekomster och fem sjöförekomster över 5 km2 på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde. I åtgärdsprogrammet har vattenförekomsterna behandlats i grupper enligt följande: Larsmo-Öjasjön (Larsmosjön, Öjasjön), strömmande vatten i Esse å (Esse å, Välijoki, Kurejoki, Kuninkaanjoki, Levijoki,
Vimpelinjoki och Poikkijoki), Lappajärvi, Evijärvi och Alajärvi, Purmo ås och Kovjoki ås avrinningsområde (Purmo å, Norijoki, Kovjoki) och Kronoby ås avrinningsområde (Kronoby å och Porasenjoki). Esse
å, Välijoki och Kurejoki benämns som kraftigt modifierade vattendrag.
Väsentliga frågor inom vattenvården på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är diffusbelastning,
morfologiska förändringar, reglering och tidvisa problem orsakade av markbunden försurning.

Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde i ett nötskal











Avrinningsområde: 4 280 km2
Invånare: 45 900
Vattendrag :331 km2 (7,1 %)
Åker :582 km2 (14 %)
Torvproduktion: 43 km2 (1 %)
Pälsdjursfarmer: 250 st
Kraftverk: 9
Natura-vattendrag : (Esse å)
Vattendrag som används som råvattentäkt: (Esse å)
Fritidsbostäder: 5 200 st

Hur mår vattendragen på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde?
På Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde varierar vattnens ekologiska status från dålig (Alajärvi, Purmo å,
Kovjoki) till hög (Poikkijoki). Älvarnas och sjöarnas ekologiska status på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är sämre än i Finland i medeltal. Den kemiska statusen i Purmo å och Kovjoki har bedömts vara
sämre än god vilket beror på metallbelastningen som kommer från sura sulfatjordar.
Den ekologiska statusen hos älvarna på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde försvagas i synnerhet av
näringsbelastningen, surhets- och metallbelastningen och av de morfologiska förändringarna som gjorts
(bl.a. vandringshinder och reglering). Fosforbelastningen orsakad av människan är i medeltal knappt 93
ton per år och kvävebelastningen är i medeltal 1 900 ton per år. Den beräknade näringsbelastningen härstammar främst från jordbruket.
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Hur kan god status uppnås?
Målet med vattenvården på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är att vattnen ska uppnå god status, vilket förutsätter bl.a. en minskning av belastningen av näring och fast substans, kontroll över försurningen
som kommer från jordmånen, förbättring av fiskens vandringsmöjligheter samt iståndsättning av vattendrag. För att vattnen ska uppnå god status krävs också kunskapsmässiga, ekonomiska och administrativa
styrmedel. Rådgivning och skolning behövs inom glesbebyggelsens, jordbrukets, skogsbrukets och pälsdjursproduktionens vattenskydd samt för åtgärder gällande jordmånens surhet.

Målsättningar i ett nötskal:









Minskning av fosforbelastningen orsakad av människan med 30-50 %
Minskning av kvävebelastningen orsakad av människan med 25-50 %
Minska belastningen av fast substans
Höja pH-minimum för en längre tidsperiod över nivån 5,0-5,5
Sänka halterna av skadliga metaller (kadmium)
Möjliggöra fiskens vandring i huvudfåran
Trygga flodpärlmusslans livsmiljö
Trygga förutsättningarna för vattenanskaffning

För att uppnå god status på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde krävs både åtgärder enligt nuvarande
praxis och mångsidiga tilläggsåtgärder. Med åtgärder enligt nuvarande praxis menas verksamhet som
baserar sig på nuvarande lagstiftning eller varaktiga avtals- och finansieringssystem.
Vad är effekten av åtgärderna?
De föreslagna åtgärderna förbättrar klart statusen hos vattendragen på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde och god status kunde uppnås i Kronoby å, Evijärvi och Lappajärvi möjligtvis redan före år 2015 med
hjälp av åtgärderna. Främst på grund av hydro-morfologiska åtgärder och kontroll över försurningen behövs tilläggstid till 2021 för Alajärvi, Esse å och Larsmo-Öjasjön. För Kovjokis och Purmo ås del kräver
kontroll över den markbundna försurningen tilläggstid till år 2027.
På Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde används nu 2,8 milj. euro per år till behandling av samhällenas
avloppsvatten och 7,4 milj. euro till jordbrukets miljöstöd.Åtgärderna enligt nuvarande praxis kostar tillsammans ungefär 18,7 milj.euro per år. Åtgärderna som föreslagits i åtgärdsprogrammet kostar enligt en
grov uppskattning 13,4 milj. euro per år.
Genomförande av de föreslagna åtgärderna förbättrar trivseln för områdets invånare och ökar vattendragens rekreations- och fiskemöjligheter. Med hjälp av åtgärderna kan även flodpärlmusslans livsmiljöer
förbättras.
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BILAGOR
Bilaga 1
Rekommendationer för vattenvården i Sjönejden (OBS! Finns endast i den finska versionen)

Järviseudun vesistöjen vedenlaadun parantamiseen tarvittavia toimenpiteitä
(Ympäristöystävällinen Järviseutu –hanke, 29.11.2005)

Bilaga 2
PROJEKTET GOD MILJÖ FÖR LARSMO-ÖJASJÖN OCH DESS TILLRINNINGS ÅAR
2003 – 2008 (Slutrapport)

Sofia Zittra
Västra Finlands miljöcentral

Inledning
God miljö för Larsmo-Öjasjön och dess tillrinningsåar-projektet har haft som målsättning att på
sikt förbättra Larsmo-Öjasjöns och åarnas tillstånd och trygga områdets naturvärden och förbättra dess användning för rekreationsbruk och funktion som vattentäkt. Projektet har omfattat
sex kommuner och städer: Pedersöre, Kronoby och Larsmo kommuner samt städerna Jakobstad, Nykarleby och Karleby.
Det har varit viktigt att även Purmo ås och Esse ås nedre lopp samt Kronoby ås och Kovjoki ås
tillrinningsområden fås med i vattenskyddsarbetet. För Esse ås del har motsvarande projekt
pågått inom sjönejden (Miljövänliga sjönejden – Ympäristöystävällinen järviseutu åren 20022005 och Lappajärvi Life åren 1999-2002) och därigenom har nu hela åns avrinningsområde
omfattats av likartade åtgärder. Med hjälp av projektet har invånarnas, jordbrukarnas, pälsfarmarnas och övriga företagares miljöansvar främjats genom effektiv information och rådgivning.
De erfarenheter som man fick i vattenskyddsarbetet inom ramen för de ovan nämnda projekten
har beaktats i projektet.
Larsmo-Öjasjöns sötvattenbassäng har uppdämts under 1960- och 1970-talet för att tjäna som
råvattenkälla för industrin i Karleby och Jakobstad. Innehavare av regleringstillståndet är numera regleringbolaget, som bildats av kommunerna kring sjön (Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag).
UPM Kymmene Oyj tar sitt råvatten från Hästgrundet i Larsmosjön (ca 2 m3/s) och Öjasjöns
regleringsbolag från Palma i Öjasjön (0,5 m3/s). Staden Jakobstads vattentäkt finns vid Esse ås
mynning (Åminne). Från Larsmosjön sker avtappning till havet via Hästgrundet (49 %), Gertruds (31 %) och fiskleden i Gertruds (20 %), och från Öjasjön via Reip (Kräkilä) fiskväg.
Vid Larsmo-Öjasjöns stränder finns mycket fritidsbosättning och båttrafiken på sjön är livlig.
Badstränder finns inom varje kommun. Sjön har mycket stort rekreationsvärde. Eutrofieringen
och den tidvisa surheten är de mest betydande faktorerna som hotar användningen av sjön.
De berörda vattenområdenas naturvärden är betydande. Omnämnas kan t.ex. att ett av de i
Finland få kvarvarande bestånden av flodpärlmussla finns i Esse å. Larsmo-Öjasjön är ett vik-
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tigt lekområde för fisk och betydande satsningar har gjorts och planeras för att förbättra fiskvandringen in till sjön. Fiskens lek och yngelproduktion i sjön och åarna är i hög grad beroende
av att vattenkvaliteten kan förbättras. Områdets vikar har också stor betydelse för fågellivet.
Kronoby å, Esse å, Purmo å och Kovjoki å mynnar ut i Larsmo-Öjasjön. De för med sig vatten
från ett ca 4 000 km2 stort avrinningsområde. Fosforbelastningen från åarna uppgår till ca 60
ton per år. Effekterna av näringsbelastningen märks i Larsmo-Öjasjön i form av eutrofiering.
Sjön har klassificerats som ”eutrof”. Eutrofieringen har ökat under 1990-talet, i synnerhet på
Larsmosjösidan. I höljorna i Öjasjön uppstår syrebrist nästan årligen. För att stoppa eutrofieringen måste näringsämnesbelastningen minskas. Arbetet måste genomföras långsiktigt och
så, att alla belastningsfaktorer beaktas inom tillrinningsområdena för alla åar som mynnar ut i
sjön.
Vattenkvaliteten i Kronoby, Purmo och Kovjoki åar klassificeras av Finlands miljöcentral som
försvarliga. Största delen av Esse å (nedanom Evijärvi) klassificeras som god förutom åns nedre lopp, som klassificeras som nöjaktig. Vattenkvaliteten ger en genomsnittlig bild av vattenkvaliteten och dess lämplighet för rekreation, fiske och vattenanskaffning. Vattendragen kan indelas i fem klasser: utomordentlig, god, nöjaktig, försvarlig och dålig.
Purmo å får sin början i Lappajärvi, Kauhava och Kortesjärvi kommuner. Åns huvudfåra (Purmo
södra å) börjar i sjöarna Palojärvi och Purmojärvi i Kortesjärvi kommun och fortsätter nedströms via Pedersöre kommun till Jakobstad och mynnar ut i Larsmosjön. Purmo norra å får sin
början i Lappajärvi kommun där den bär namnet Norijoki. I Forsby i Pedersöre kommun förenas
de båda åarna och mynnar ut i Storfjärden i Larsmosjön. De största sjöarna inom vattendragsområdet är Purmonjärvi, Narssjön, Haapajärvi och Kerttuanjärvi. Avrinningsområdet för Purmo
å är 864 km2 och sjöandelen 2,4 %. Vattenföringen är i medeltal 6,9 m3/s. Tidvis, främst under
vår- och höstflöden, förekommer surhet i vattnet. Enligt undersökningar (Palko, Räsänen &
Alasaarela, 1987) härstammar 33 % av surhetsbelastningen som kommer till Larsmosjön från
Purmo å. De största områdena av sur sulfatjord finns vid åns utlopp och i Lillby. Halterna av
fosfor och kväve är höga, 60 μg/l resp. 1 200 μg/l, vilket gör att ån klassificeras som ”ytterst
eutrof”. Från Purmo å härstammar ca 25 % av den fosfor och kväve som transporteras till
Larsmo-Öjasjön, och jordbrukets andel av fosforbelastningen är 57 %. Markanvändningen på
Purmo ås vattendragsområde i Pedersöre kommun är fördelat enligt följande: skog 55 %, åker
23 %, myrmark 19 %, vatten 2 % och bosättning 1 %. (Sundqvist & Pollari, 2004)
Kronoby ås avrinningsområdet finns inom åtta kommuner: Kronoby, Kaustby, Vetil, Alajrävi,
Evijärvi, Vindala, Lappajärvi, Perho och Pedersöre kommuner. Kronoby å får sin början i Perho
kommun i sjön Porasenjärvi. Största sjön inom vattendragsområdet är Räyrinki (250 ha) i Vetil
kommun. Kronoby ås avrinningsområde är 788 km 2. I det nedre loppet av ån finns sura sulfatjordar som medför störa variationer i vattnets surhetsgrad. Vattnets pH-värde kan under under
vårflödet sjunka till en nivå som är skadlig för fiskynglen. Näringsämneshalterna är relativt
höga, totalfosforhalten ofta över 60 μg/l och totalkvävehalten ofta över 1 000 μg/l (Känsälä &
Björkgård, 2002).
Kovjoki ås avrinningsområde befinner sig inom städerna Nykarleby och Jakobstad samt Pedersöre kommun. Avrinningsområdet är 293 km 2 stort, och de största sjöarna är Kauhajärvi och
Nåpisjön i det övre loppet. Kovjoki å mynnar ut i Sandsundsfjärden i Pedersöre kommun och
går vidare ut till Larsmosjön via Pirilöfjärden. Vattnet i Kovjoki å är tidvis mycket surt.
Hela Esse ås vattendrag fördelar sig på åtta kommuners område: Lehtimäki, Soini, Alajärvi,
Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Pedersöre och Jakobstad. Avrinningsområdet är 2054 km 2 och
sjöarealen är 10 %, vilket är en ovanligt hög siffra för Österbottniska vattendrag. På området
finns 26 sjöar med en areal på över 100 ha, och de största sjöarna är Lappajärvi, Alajärvi och
Evijärvi. De stora sjöarna fungerar som utjämnings- och sedimenteringsbassänger, vilket gör
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att vattenkvaliteten har klassificerad som god efter Lappajärvi och Evijärvi, men som försvarlig
före Lappajärvi. Vattenmängden från Esse å till Larsmo-Öjasjön är ungefär hälften av den
sammanlagda vattenmängden från alla fyra åar. Halterna av fosfor och kväve är höga, 65 μg/l
fosfor och 1 160 μg/l kväve, vilket gör att Esse å klassificeras som ”ytterst eutrof” (Kalliolinna,
2003). Esse å omfattas i sin helhet av Natura 2000-avtalet, och är känt för sina flodpärlmusslor,
bäcköringar, uttrar och flygekorrar, samt för Lappajärvis speciella uppkomsthistoria med dess
speciella bergart kärnäit. Markanvändningen på Esse ås vattendragsområde i Pedersöre kommun är fördelat enligt följande: skog 47 %, åker 21 %, myrmark 27 %, vatten 4 % och bosättning 1 %.

Bild 1. Projektområdet för den första delen av projektet. I fortsättningsprojektet utgjordes projektområdet av kommunerna i sin helhet.

Projektorganisation
Projektet har koordinerats av Västra Finlands miljöcentral och styrts av en styrgrupp och arbetsgrupp. I styrgruppen för den första delen av projektet (2003 – september 2006) fanns 18
representanter från samtliga projektkommuner, Västra Finlands miljöcentral, Österbottens vattenskyddsförening rf, T&E-centralen, Norra svenska fiskeområdet, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf, Kustens skogscentral, UPM Kymmene Oyj, Outokumpu Zinc Oy Boliden
Kokkola Oy (tidigare Outokumpu Zinc)/Öjasjöns regleringsbolag och Österbottens svenska
producentförbund. I fortsättningsprojektet (oktober 2006 – februari 2008) utökades styrgruppen
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med Geologiska forskningscentralen (GTK) och Skogsägarförbundet/ Skogsvårdsföreningen
Norrskog. Till mötena kallade man vid behov även in sakkännare för olika frågor som behandlades på mötet.
Styrgruppens uppgifter har varit att styra projektet så, att projektplanen uppfylls, att fungera
som stöd för projektkoordinatorn och fungera som projektets förberedande och verkställande
organ. Projektkoordinatorns roll har varit att genomföra och verkställa styrgruppens beslut, att
rapportera och informera om projektets framskridande och att ansvara för ekonomin och bokföringen. Styrgruppen sammankom 13 gånger under den första delen av projektet, och 7 gånger
inom fortsättningsprojektet. Arbetsgruppen har fungerat som en förberedande grupp inför styrgruppsmötena, och har bestått av sex representanter från Västra Finlands miljöcentral, Österbottens vattenskyddsförening rf, Kronoby kommun, Karleby stad och Kustens skogscentral.
Arbetsgruppen har sammankommit 9 gånger under projekttiden. För fortsättningsprojektet tillsattes en arbetsgrupp för att besluta om bidrag för planeringar av avloppsreningsanläggningar,
bestående av miljövårdssekreterare från den kommun inom vilken avloppsvattenplaneringen
hade gjorts, projektkoordinatorn samt ordföranden och viceordföranden från styrgruppen.

Projektets tidpunkt för förverkligande
En förberedande grupp, som bildades inför projektet, sammanträdde första gången i juni 2002,
och det första styrgruppsmötet hölls i april 2003. Projektkoordinatorn tillträdde i juni 2003, och
det egentliga projektarbetet påbörjades då. Projektet pågick i drygt tre år, från juni 2003 till slutet av september 2006. Eftersom projektet kom igång lite senare än väntat plus att projektkoordinatorns tjänst var obesatt i januari-februari 2005, förlängdes projekttiden med ett halvår.
Fortsättningsprojektet pågick under tiden 1.10.2006 – 29.2.2008
Avgifter
Löner och reseers.
Konsultarvoden
Anskaffning av apparatur
Planeringsstöd
Tryckning
Övrigt

Godkänt avgiftsvärde Förverkligade Skillnad
för 2003-2008
kostnader
142 166
165 911
-23 745
15 858
16 795,00
-937,00
2 500
0,00
2 500,00
63 575
44 392,59
19 182,41
8 000
2 998,44
5 001,56
10 300
12 294,97
-1 994,97

Totalt

242 399

242 392,00

7,00

Finansiering
EU/EAKR (LSU)
Statliga (LSU)
Kommunala
Annan offentlig finansiering
Privat finansiering
Naturaförmåner
Projektets inkomster
Totalt

Godkänd finansie- Förverkligad
Skillnad
ringsplan
finansiering
65 299
65 299
83 300
83 300
56 500
56 500
37 300
37 300
242 399

Verksamhet, resultat och åtgärdsförslag

242 399

-
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Främjande av avloppsvattenrening
Av Finlands befolkning är anslutningsprocenten till avloppsreningsverken ca 80 %. Inom projektkommunerna bor ca 12 500 personer utanför de kommunala avloppsnäten, och dessa
kommer alltså att bli tvungna att se över sina avloppsreningssystem. Dessutom finns det ca
1 400 sommarstugor inom området, som också måste se över sina reningssystem. Enligt den
nya förordningen bör hushållen rena sitt avloppsvatten med en reduktion på 90 % för BOD 7
(organiskt material), 85 % för fosfor och 40 % för kväve.
Inom projektet främjades planeringen av olika avloppsvattenbehandlings-anläggningar i samverkan med lokala lantbruksföretagare, som gavs utbildning i branschen. Projektet informerade
om frågor gällande avloppsvattenplanering och olika avloppsreningssystem. I projektplanen
uppsattes målet att bevilja stöd för planeringen av ca 100 avloppsvattenhanteringsanläggningar
åt glesbygdens bosättning och företagare. Stödet uppgick till högst 200 € för bostadshus och
800 € för lantbruksföretag.
Under projekttiden beviljades stöd för sammanlagt 85 st avloppsvattenplaner. Av dessa var
majoriteten enskilda egnahemshus (71 st). De resterande var gemensamma system (två fastigheter, 2 st) och sommarstugor (12 st). Av sommarstugorna fick 4 st bidrag för inköp av komposterande toalett, högst 30 % av kostnaderna.
Av de olika avloppsreningssystemen var 55 st markbäddar, 2 st markinfiltrering och 24 st minireningsverk. De representerade märkena var Fann Miljöteknik (In-Drän markbädd), WavinLabko Oy (markbädd), Uponor Suomi Oy (Upoclean 5-10 minireningsverk), Oy KWH Pipe Ab
(Wehoputs 5-6 minireningsverk), Raita Environment (PA minireningsverk), SEAB Ecotech
(Ecobox minireningsverk) och GreenRock Oy (Sako+1 minireningsverk).
Inom projektet har det i projektkommunerna ordnats flera infotillfällen där man diskuterat lämpliga avloppsvattenreningssystem för enskilda fastigheter och för gårdsgrupper. Intresset har
varit stort för att göra gemensamma avloppsvatten-reningssystem för både mindre och större
gårdsgrupper. För att de gemensamma projekten ska lyckas behövs dock en initiativtagare
som håller igång projektet och någon som hjälper med de byråkratiska frågorna. Genom ett
fortsättningsprojekt kunde man frångå de enskilda, fastighetsvisa stöden och istället koncentrera sig på mer storskaliga avloppsreningsanläggningar. Genom att bygga gemensamma system
får fastighetsägarna ner kostnaderna samtidigt som reningen av avloppsvattnet i allmänhet
fungerar bättre.
Åtgärdsförslag:
–
–
–

–
–

Avloppsvattenreningen effektiviseras så att den uppfyller kraven i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten på glesbygden 542/2003, och att anläggningarna
sköts om och underhålls på ändamålsenligt sätt (ansvariga: fastighetsägarna)
Avloppsnätet byggs ut i enlighet med utvecklingsplanerna i de aktuella kommunerna och
invånarna ansluts enligt tidtabell (ansvariga: kommunerna)
En eftersträvan till att bygga gemensamma avloppsvattenbehandlings-system eller,
ifall möjlighet finns, att bygga en gemensam ledning till det kommunala/allmänna avloppsnätet (ansvariga: fastighetsägarna, andels-lag, kommunerna), bidrag genom ett
fortsättningsprojekt
Skolning ordnas för planerare och entreprenörer angående planering och anläggning av
avloppsvattenreningssystem (ansvariga: Västra Finlands miljöcentral, Österbottens vattenskyddsförening rf, kommunerna)
Markbäddar förses med effektiv fosforrening, t.ex. en fosforbrunn, senast när de har
varit i bruk i 3-5 år (ansvariga: fastighetsägarna, kommunerna), och massan bör bytas ut
med jämna mellanrum (ansvariga: fastighetsägarna)
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Markbäddar förses med vattentätt material (plastskikt) både på botten och på sidorna
för att undvika att ytvatten strömmar in i markbädden samt för att underlätta provtagning
(ansvariga: fastighetsägarna, planerare, entreprenörer, kommunerna)
I markbäddarna används tvättad singel av jämn storlek (otvättad singel innehåller
mycket damm som gärna täpper igen markbädden), samt i mån av möjlighet naturgrus
framom krossgrus (ansvariga: planerare, entreprenörer, kommunerna)
Avloppsreningssystemen ansluts sig till ordnad slamtömning (ansvariga: fastighetsägarna)
För övervakning av reningssystemen skrivs med fördel ett serviceavtal med sakkunniga
för att försäkra att systemen sköts på rätt sätt (ansvariga: fastighetsägarna)
Sommarstugeägare förser sina sommarstugor med komposterande toaletter framom
vattentoaletter (ansvariga: fastighetsägarna, info från kommunerna)

Bild 2. Visningar av olika avloppsreningssystem. Uppe från vänster: Uponor Upoclean 5, InDrän markbädd, Ecobox BK1, nere från vänster: KWH Pipe Wehoputs 6, In-Drän markbädd.

Mjölkgårdar och åkerodling
Projektet har i första hand koncentrerat sig på hur man kan minska näringsämnesbelastningen
från mjölkgårdar genom en bättre avloppsrening, och därför behandlas endast dessa frågor
gällande mjölkgårdarna. På mjölkgårdar bildas tvättvatten som är rikt på fosfor, organiskt material, tvättmedelsrester och ofta även klor. Tvättvattnet uppstår vid tvätt av mjölkmaskiner och
tillbehör. pH-värdet kan variera mycket i olika tvättningsskeden eftersom man ofta använder
både sura och basiska tvättmedel. Mängden tvättvatten som uppstår på en gård är i genomsnitt
400-600 l/dygn.
Under våren 2004 gjordes en enkät om mjölkgårdarnas rening av tvättvatten samt deras inställning till specialmiljöstöd. De flesta (60 %) ledde tvättvattnet till svämgödselbassäng/urinbrunn, medan andra ledde vattnet direkt till dike eller genom slambrunnar till dike (30
%), till eget reningssystem (7 %) eller till kommunalt reningsverk (3 %). Samtliga gårdar var
anslutna till miljöstödssystemet. Av gårdarna var 32 % anslutna till specialmiljöstödssystemet,
15 % övervägde att ansluta sig och resterande 53 % var inte intresserade eller kunde inte säga
ifall de i framtiden skulle ansluta sig. Av dem som var anslutna till miljöspecialsystemet hade
ungefär hälften ekologisk produktion, medan de andra var anslutna främst genom att ha
skyddszoner, ha en effektiverad användning av stallgödsel eller genom en regional minskning
av surheten. På projektområdet fanns år 2003 ca 290 mjölkgårdar.
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Under projekttiden beviljades stöd åt en (1 st) mjölkgård för rening av tvättvatten från mjölkrummet. Reningssystemet var en markbädd för mjölkgården och två egnahemshus.

Bild 3. Markbädd för mjölkgård och två egnahemshus. Perkolationstestning utförs för att
kontrollera materialets genomsläpplighet i markbädden.
Åkerodling är den största näringsämnesbelastaren på vattendragen. Inom projektområdet ligger den största delen av jordbruksmarken utmed vattendragen. Vattendragen är eutrofierade
och tidvis sura, och det krävs en minskning av näringsämnesbelastningen för att vattenkvaliteten ska förbättras. Inom projektet har man strävat till att minska den näringsämnesbelastning
som kommer från åkrarna. Skyddszonplanering har gjorts för odlare som önskat anlägga
skyddszoner och har ansökt om specialmiljöstöd för sådana skiften som gränsar till åarna. Projektet har hjälpt till med ansökningar även för andra specialmiljöstöd och försökt engagera jordbrukarna att ansluta sig till specialmiljöstödssystemet. Ansökan om anslutning till specialmiljöstödssystemet är frivilligt och sker på jordbrukarens initiativ.
Inom projektet gjordes två skötselplaner för skyddszoner och två skötselplaner för vårdbiotoper.
Dessutom betalade projektet planeringen för en sedimenteringsbassäng i Lappfors. Planeringen gjordes av en utomstående planerare, och sedimenteringsbassängen ska samla upp näringsämnen och organiskt material som härstammar från åker- och skogsbruket. Den ligger på
ett översvämningskänsligt område och är omgiven av en 3,45 ha stor skyddszon. Den omgivande skyddszonen var en av de två skyddszoner som projektkoordinatorn gjorde skötselplan
för.
Inom ramen för projektet samt med medel från Fonden för Esse å har översiktsplaner för
skyddszoner gjorts upp över Purmo och Esse ås vattendragsområden inom Pedersöre kommun. Översiktsplanerna fungerar som hjälp för jordbrukare som planerar att anlägga skyddszoner.
Åtgärdsförslag:
-

-

Mjölkbönder renar tvättvattnet i effektiva behandlingsanläggningar, alternativt leder
tvättvattnet till en slambrunn med tillräckligt stor volym (ansvariga: gårdsägarna, kommunerna)
Gårdarna förbinder sig till de miljöstöd som finns och följer dess villkor, samt följer nitratdirektivet, där det framgår hur gödseln ska spridas och under vilka tidpunkter (ansvariga:
gårdsägarna)
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Gårdarna informeras om och uppmanas varje år att söka miljöspecialstöd, speciellt för
skyddszoner och sedimenteringsbassänger (ansvariga: kommunerna, TE-centralen,
Västra Finlands miljöcentral)
Åt jordbrukarna erbjuds planeringshjälp vid sökande av miljöspecialstöd (ansvariga:
kommunerna, TE-centralen)
Regelbunden skolning ordnas för jordbrukare om vattenskydd och hur man minskar på
näringsämnesbelastningen till vattendragen (ansvariga: kommunerna, TE-centralen,
Västra Finlands miljöcentral, Österbottens vattenskyddsförening rf)

Pälsfarmer
På projektområdet fanns år 2003 ca 140 pälsfarmer. Från pälsfarmerna härstammar lakvatten,
som bidrar till en ökad näringsämnesbelastning i både mark och vatten. Pälsdjurens gödsel
innehåller mångdubbelt högre halter av fosfor och kväve än kreatursgödsel, och måste komposteras innan den sprids på åkrarna. Farmerna orsakar förutom näringsämnesbelastning även
hygieniska olägenheter och ammoniakutsläpp i luften. Med miljövården inom pälsfarmningen
försöker man minska belastningen på vattendragen t.ex. genom torrläggning av farmområdet,
genom användning av tillräckligt med strö och genom uppsamling och behandling av lakvatten
från farmen. Nya farmer ska dessutom ha vattentäta gödselunderlag under skugghusen.
Inom projektet beviljades stöd för 7 st vattenskyddsplaner för pälsfarmer. Sex av pälsfarmarna
renar/ska rena lakvattnet med hjälp av grusfilter eller sedimenteringsbassänger med kemikalietillsats, medan en farm renar lakvattnet med hjälp av ett minireningsverk (GreenRock).
Åtgärdsförslag:
-

-

-

Farmerna förses med tillräckliga och ändamålsenliga behandlings-anläggningar för
lakvattnet, t.ex. genom uppsamlings- och sedimenteringsbassänger fösedda med kemikalietillsats, kemiska reningsverk, och ifall möjlighet finns byggs hallar (ansvariga: farmarna)
Information och rådgivning ges om lösningar som minskar på näringsämnesbelastningen
till vattendragen, om hur dessa lösningar planeras och förverkligas (ansvariga: kommunerna, Västra Finlands miljöcentral, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf,
kommunala farmarföreningar)
Vid behov görs motiverade besök till farmerna, samt följs upp att uppställda krav följs
(ansvariga: kommunerna, Västra Finlands miljöcentral, farmarna)
Funktionen på farmerna följs upp och nödvändiga reparationer görs (ansvariga: farmarna)
Gödseln transporteras till lämplig mottagare, komposteras eller behandlas och sprids på
åkrarna på sådant sätt att kraven i nitratdirektivet och miljöstödet uppfylls (ansvariga:
farmarna, jordbrukarna)

Information
Mångsidig information behövs på projektområdet för att kunna förbättra tillståndet i vattendragen och minska på näringsämnesbelastningen. Invånarna behöver både allmän information om
vattenskyddsåtgärder och specifik information om t.ex. rening av avloppsvatten och nyttan med
anläggning av skyddszoner och sedimenteringsbassänger. Inom projektet har information utdelats främst åt fastighetsägare och sommarstugeägare inom projektområdet, åt lokala planerare
och entreprenörer av avloppsreningssystem, åt jordbrukare, skolor, beslutsfattare och myndigheter samt åt andra liknande projekt.
Projektet har informerat kommunens invånare om framskridandet av projektet genom artiklar i
de lokala tidningarna. Ungefär en gång i kvartalet har ett informationsblad delats ut åt projek-
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tets medverkare och media. Sammanlagt har 113 st tidningsartiklar skrivits om projektet och
dess verksamhet.
Informationsmöten
För att få ut information om rening av avloppsvatten på glesbygden till fastighetsägarna har
avloppsinfomöten ordnats i projektkommunerna. Möten har hållits inom samtliga projektkommuner och hela projektområdet kan anses ha blivit berört. Mötena har hållits i samarbete med
kommunala tjänstemän och lokala planerare och entreprenörer. På mötena har behandlats
bl.a. olika reningssystem, deras för- och nackdelar, ekonomiska stödmöjligheter och den aktuella kommunens nuvarande läge och framtida planer. Genom att även lokala företagare inom
branschen och kommunala tjänstemän har medverkat på mötena, har man fått mångsidiga informationskvällar med givande och intressanta diskussioner. Det har varit viktigt att ha flera
små möten ute i byarna istället för att endast ha några större möten, eftersom man på detta sätt
får igång mer diskussioner och kan diskutera på ett lokalt plan. På mötena har broschyrer delats ut och en utställning av olika reningssystem har förevisats genom affisher. Projektet har
informerat om mötena genom annons i den lokala tidningen, genom affisher och/eller utdelade
flygblad. På mötena har antalet åhörare vanligen varit ca 20 personer, men ibland upp till ca 40
personer. I oktober 2005 hölls även ett vattenskyddsseminarium i Jakobstad, ordnat av projektet tillsammans med två andra vattenskyddsprojekt (bild 4).

Bild 4. Utfärd från vattenskyddsseminariet i oktober 2005.

Visningar av avloppsreningssystem
En annan viktig informationsmetod har varit att ordna visningar i samband med anläggning av
ett avloppsreningssystem (bild 5). På visningen har information givits främst om det aktuella
systemet, men även om andra reningssystem. Ofta har planeraren, entreprenören och/eller
tillverkaren medverkat på visningen, som har haft ca 10 – 30 besökare. Inför visningen har projektet informerat i den lokala tidningen och delat ut flygblad åt de 30 – 40 närmaste grannarna.

Information till skolor
Skolorna inom projektområdet har informerats om projektet och vattenskyddsåtgärder genom
föreläsningar, teckningstävling (bild 6), enkäter och genom en undervisningsmapp, som ska
fungera som hjälp i undervisningen. I mappen ingår fakta om lokala vattendrag och olika vattenskyddsåtgärder. En enkät om användningen av undervisningsmappen gjordes i september
2005, men svarsprocenten var tyvärr mycket låg och därför kunde man inte dra några egentliga
slutsatser.
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Bild 5. Utställning av bidragen till teckningstävlingen för lågstadiet, ordnad av projektet.

Sommarmarknader
Projektet har varje sommar medverkat på sommarmarknader som hålls inom projektkommunerna. Information har givits främst om avloppsvattenrening på glesbygden med tyngdpunkt på
sommarstugornas behandlingssystem. Genom utställningar har man förevisat bl.a. komposterande toaletter, och delat ut broschyrer och bidragit med rådgivning. De besökande har kunnat
delta i tävlingar och enkäter, och ståndet har ofta varit en populär samlingsplats som har fått
mycket god respons. Sammanlagt deltog 351 personer i tävlingar och 461 personer i enkäter.
Under de tre projektsomrarna deltog projektet på 21 st marknader. Under fortsättningsprojektet
deltog projektet under sommaren 2007 i fyra sommarmarknader.

Bild 6. Medverkan på sommarmarknader i projektkommunerna åren 2003 – 2007.

Provtagning
Avloppsvatten
För att följa upp avloppsreningsanläggningarna som blev anlagda med stöd från projektet, togs
avloppsvattenprov från 14 st anläggningar (bild 8). Vissa anläggningar följdes upp med flera
provtagningar under 2 – 3 år. De provtagna anläggningarna hade varit i bruk åtminstone under
ett halvårs tid för att försäkra sig om att reningsprocessen hade kommit igång. Totalt planerades provtagning på 18 st anläggningar, men från 4 st anläggningar (markbäddar) fick man inget
vatten eftersom vattnet infiltrerade i marken istället för att rinna ut via kontrollbrunnen. Detta gör

Åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde / 29.11.2009

114

att man inte kan kontrollera reningseffekten, och man kan därmed inte avgöra när t.ex. en fosforbrunn borde installeras. En tät duk som placeras under markbädden i anläggningsskedet
skulle avhjälpa detta problem. Av de provtagna anläggningarna (14 st) provtogs 4 st m.h.a.
samlingsprov och resterande med engångsprov. Tillförlitligheten på samlingsproven är inte riktigt bra eftersom man använde för små kärl, som gavs möjlighet att svämma över. Det fanns
även svårigheter med att ta representativa prov på det inkommande vattnet eftersom det var så
heterogent. För att få reda på anläggningens funktion borde provtagningar ske vid upprepade
tillfällen under en längre tid eftersom reningsgraden kan variera från dag till dag. Resultaten
som man fick inom projektet ska därför endast ses som riktgivande.
Avloppsvatten från två mjölkgårdar provtogs också som hjälp för dimensionering av avloppsreningsanläggningarna, och efter att den ena anläggningen varit i bruk i drygt ett år provtogs den
igen för att kontrollera reningseffekten. Reningseffekten var god.
Enligt förordningen 542/2003 om behandling av avloppsvatten på glesbygden krävs en reducering av avloppsvattnets innehåll på följande sätt: BOD7 90 %, fosfor (P) 85 % och kväve (N)
40 %. Enligt resultaten klarar de flesta reningsystemen av kraven på BOD 7 och kväve, medan
fosforreduceringen inte är tillräcklig i alla anläggningar (bilaga 3). Funktionen på anläggningar
som har fungerat dåligt har korrigerats en aning efter provtagningarna för att öka reningsgraden, och därefter har dessa reningssystem följts upp med flera provtagningar. Reningseffekten
har då varit bättre. Ofta är det bristen på ventilation som medför dåliga reningsresultat, och i
minireningssystem även bristen på fällningskemikalier.
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BILAGA 3
Rekommendationer för bekämpning av försurningen (OBS! Bilagan hittas som enskild fil)
Kapitel 7 och 8 i åtgärdsprogrammet som upgjordes inom "God Miljö för Larsmo-Öjasjön " - projektet år 2007.
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Bilaga 4
Halter av bekämpningsmedel på Västra Finlands miljöcentrals område
Platser:
Analyser
Provtagning

Kyro älv, Skatila och Esse å 10300
Ca. 160 olika organiska ämnen; från Esse å analyserades inte etylentiourea (ETY).
Proven togs/tas en gång per månad under perioden maj 2007 till mars 2008, därefter
tas endast prov från Kyro älv (inte Esse å). De som tagit proven har varit personcertifierade provtagare. Proven har genast på provtagnings dagen skickats till det analyserande laboratoriet.

Kyro älv, Skatila
15.5.2007
Etylentiourea (ETY) 0,06 µg/l (bestämningsgräns 0,05 µg/l; analyseras ej från Esse å)
4.6.2007
Metylklorfenoxiättikssyra (MCPA) 20 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l)
2.7.2007
Diklorpropp+diklorpropp-P (DPP) 0,04 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l), metylklorfenoxiättikssyra (MCPA) 140 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) och mekopropp+mekopropp-p (MEP) 0,02 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l)
13.8.2007
Metylklorfenoxiättikssyra (MCPA) 50 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l)
17.9.2007
Metylklorfenoxiättikssyra (MCPA) 80 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) och etylentiourea (ETY) 0,05 µg/l (bestämningsgräns 0,05 µg/l); analyseras ej från Esse å.
22.10.2007
Diklorpropp+diklorpropp-P:a (DPP) 0,03 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l), metylklorfenoxiättikssyra (MCPA) 80 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) och mekopropp+mekopropp-p:a (MEP) 0,01 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l)
19.11.2007
Etylentiourea (ETY) 0,09 µg/l (bestämningsgräns 0,05 µg/l; analyseras ej från Esse å)
17.12.2007
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
14.1.2008
Paralellprover togs: I båda proven förkom hexatsinon 0,03 och 0,04 µg/l (bestämningsgräns 0,02 µg/l), dessutom förekom trifluralin 0,02 µg/l (bestämningsgräns 0,02
µg/l) i det ena provet.
4.3.2008
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen (p.g.a fel på apparaturen saknas
resultat för etylentiourea)
7.4.2008
Metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 10 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l). p.g.a
fel på apparaturen saknas resultat för etylentiourea (ETY).
21.4.2008
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen (p.g.a fel på apparaturen saknas
resultat för etylentiourea)
Esse å 10300
14.5.2007
4.6.2007
2.7.2007
13.8.2007
17.9.2007
22.10.2007
19.11.2007
17.12.2007
14.1.2008
4.3.3008
7.4.2008
21.4.2008

Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Diklorpropp+diklorpropp-P:a (DPP) 0,01 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l) samt metylklorifenoxiättikssyra (MCPA) 30 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l)
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Metylklorifenoxiättikssyra (MCPA) 10 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l)
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen
Inga halter som överskrider bestämningsgränsen

Sammandrag:
Uppmätta halter av organiska ämnen, som överskrider bestämningsgränserna, är relativt få. Vad gäller
dessa ämnen är sannolikheten liten att de överskrider miljökvalitetsnormen. 11.6.2008HK
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Beskrivning av åtgärderna

Gles- och fritidsbebyggelse

Sektor

Åtgärd
Torrtoaletter och filtrering av
gråvattnet
Anslutning till
avloppsnätverket
Fastighetsvisa eller byavisa
reningsverk

Samhällenas
avloppsvatten

Sanering av avloppsnätverket

Överföringsledningar
Betydande effektivering av
kvävereduktionen
Tegdikesstrukturer

Torvtäkt

Sedimenteringsbassänger

Översilningsområden

Kemisk behandling

Pälsproduktion

Flödesreglering

Täta underlag och hallar
Effektiverad behandling av
avloppsvattnet
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Bilaga 5
Förklaring och definition av åtgärden
Med åtgärden avses komposterande- eller torrtoaletter i kombination med behandling av gråvattnet (bastu- och köksvattnet) på lämpligt sätt, t.ex. genom markfiltrering. Åtgärden berör främst fritidsbebyggelse.
Med åtgärden avses både anslutande av fastigheter i närheten av
befintligt avloppsnätverk och utvidgande av nätverket till nya områden som sedan ansluts. Åtgärdsrekommendationerna är baserade
på kommunernas utvecklingsplaner för vattentjänsterna.
Avloppsvattenfrågan kan för fast bosättning utanför avloppsnätverksområdet lösas med t.ex slutna tankar, små reningsverk fastighetsvist eller gemensamt för några fastigheter. Lösningarna bör
uppfylla den kravnivå som fastsällts i förordningen om behandlingen av hushållsavloppsvatten (542/2003).
Med åtgärden avses reparation av gamla läckande och underdimensionerade avloppsnätverk. Genom saneringen strävar man till
att minska på krissituationer förorsakade överflöden och dagvatten.
Genom byggande av överföringsledningar kan bosättningskoncentrationer som nu ligger utanför avloppsnätverket anslutas till nätverket och behandlingen av avloppsvattnet kan koncentreras till större
effektivare avloppsreningsverk.
Åtgärden fastslås i miljötillståndvillkoren.
Med tegdikesstrukturer inom torvtäkten avses tegdikenas slamfördjupningar (slamfickor) och slamspärrar (vändtegsrör försedda med
flödesreglerande silar).
Med sedimenteringsbassänger inom torvtäkten avses en bassäng
som grävts i närheten av torvtäktsområdet och till vilken dräneringsvattnet leds. Vattnet rinner till bassängen med hjälp av tyngdkraften
och tömningsstrukturerna är byggda så att flödet från störtregn och
snösmältning kan hållas kvar i dikessystemet.
Översilningsområden inom torvtäkten betyder att dräneringsvattnet
från torvtäktsområdet leds till ett myrområde i naturligt tillstånd.
Vattnet flödar sedan genom översilningsområdet och renas genom
fysikaliska, kemiska och biologiska processer.
Kemisk behandling inom torvtäkt betyder att dräneringsvattnet renas med hjälp av kemikalier som tillsätts i vattnet. Som utfällningskemikalie används ferri- eller ferrokloridsulfat. För att få till stånd
optimalt pH för utfällningen används kalk eller lut.
Med flödesreglering inom torvtäkt avses begränsandet av stora
flödestoppar med hjälp av rördammar i t.ex. tegdiken eller samlingsdiken.
Med åtgärden avses byggande av skugghus med täta underlag eller
hallar, både i samband med nya pälsfarmer och vid sanering av
gamla. Täta underlag och hallar främjar kontrollen av avloppsvattnet
och förhindrar bl.a. att grundvattnet förorenas.
Med åtgärden avses att behandlingen av avloppsvatten och spillning från skugghusfälten effektiveras, t.ex. med kemisk behandling.
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Optimerad gödsling
Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning av stubben

Jordbruk

Skyddszoner vid åkrarna

Våtmarker vid åkrar
Sedimenteringsbassänger
vid åkrar
Minskad gödselanvändning
och nonfood-odling
Ändring av åkrarnas
användningssätt
Planering av skyddszoner och
annat
Lättare markbearbetningsmetoder
Skyddszoner

Skogsbruk

Översilning

Sedimenteringsbassänger

Bottendammar

Våtmarker

Med optimerad gödsling avses att gödslingen anpassas till odlingsväxtens växtbehov. Vid optimerad gödsling bör det göras en näringsämnesanalys av jordmånen på åkrarna minst vart tredje år.
Med växttäcke vintertid avses bl.a. vallodling, odling av höstsäd,
reducerad bearbetning av stubben, dvs. bearbetning som utförs
med enkel körning med kultivator, tallriksharv, fjäderspinnharv,
spadrullharv eller miniplog.
Med skyddszon avses, ett i genomsnitt minst 15 m brett skött område som anläggs på en åker längs ett utfallsdike eller vattendrag
täckt med flerårig växtlighet och som inte gödslas eller behandlas
med växtskyddsmedel.
Med våtmarker avses befintlig våtmark eller våtmark som byggs
enligt en särskild plan. Våtmark vid åker kan anläggas på områden
där åkrar utgör över 20 % av ett vattendrags eller utfallsdikes avrinningsområde.
Med sedimenteringsbassänger avses befintlig bassäng eller bassäng som anläggs i enlighet med skild plan och med vilken man kan
ta tillvara fast partiklar.
Med nonfood-produktion avses odling av rörflen eller andra energioch fibergrödor.
Med ändring av åkrarnas användningssätt avses att åkrar tas ur
odling och används för t.ex. skogsbruk i stället.
Med åtgärden avses omfattande planering av vattenskyddsåtgärder
inom jordbruket. Planeringen är till karaktären översiktsplanering.
Med lättare bearbetningsmetoder avses t.ex. fläckupptagning och
harvning av skogsmarken.
Med skyddszoner avses att strandskogen längs vattendrag och
bäckar lämnas i naturtillstånd. Minimirekommendation för bredden
på zonen är höjden på zonens trädbestånd. Zonens trädbestånd
besparas från åtgärder.
Med översilning avses att dräneringsvattnet kontrollerat leds till ett
svagt lutande område täckt med växtlighet. Översilningsområdet bör
till ytan vara 1-2 % av avrinningsområdets yta och lutningen under 1
%.
Med sedimenteringsbassäng avses en bassäng som grävts för att
fasta partiklar skall sedimenteras och där vattnets strömningshastighet är högst 1-2 cm i sekunden och där genomströmningstiden är
minst en timme.
Med bottendammar avses dammar som inom skogsbruket byggs i
stamdiken eller bäckar för att minska strömningshastigheten och
erosionen. Med åtgärden förbättras också skogarnas förmåga att
uppehålla vatten, utjämna flödesvariationer och tillfällena med skadligt låg vattenföring blir färre. Behovet av bottendammar är speciellt
stort på erosionskänsliga områden.
Med våtmarker avses områden som åtminstone vid riklig vattenföring ligger under vatten och som även vid torra perioder hålls våta
eller fuktiga.
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Strukturer i och reglering av
vattendragen
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Förbättring av fiskarnas rörelsefrihet eller eliminering av
vandringshinder
Utvecklandet av regleringspraxis
Habitatrestaureringar
Andra ekologiska restaureringar och återställningar av
vattendrag

Resturering av sjöar

Syresättning av djuphöljor
Effektivt fiske av mindre värd
fisk
Höjning av vattenståndet
Muddring av vattendraget
Rensning av vattenvegetationen
Kalkning av vattendrag

Jordmånens surhet

Kalkfilterdiken

Reglerad täckdikning

Justering av dräneringen

Höjning av vattenståndet på
torrlagd mark
Ändring av åkrarnas
användningssätt

Med åtgärden avses objektanpassade åtgärder som förbättrar rörelsefriheten för fisk. Det kan t.ex. vara fråga om fiskvägar, förbigångsfåror eller konstgjorda forsar.
Med åtgärden avses utvecklande av regleringspraxis, så att behoven för olika användningsformer samordnas och minsta möjliga
skada på vattendragets ekologiska status förorsakas. Samtidigt
anpassas regleringspraxis till de förändringar som förorsakas av
klimatförändringen.
Med åtgärden avses att mångformigheten i rinnande vattendrag
utökas, t.ex. genom återställandet av rensade åar.
Med åtgärden avses ökande av mångformigheten i vattendrag vilka,
som en följd av mänsklig verksamhet är enformiga. Som exempel
kan nämnas restaurering av strandzonerna i konstgjorda sjöar.
Med åtgärden avses höjandet av syrehalten i underskiktet med en
metod som är lämplig för sjön i fråga. Åtgärden minskar risken för
fiskdöd vintertid.
Med åtgärden avses att mindre värd fisk effektivt avlägsnas med
målsättningen att minska mängden näringsämnen.
Med åtgärden avses en ökning av vattendjupet i vattendrag. Åtgärden kan vara motiverad i sjöar, vilkas vattenstånd tidigare har
sänkts.
Med åtgärden avses att man avlägsnar bottensediment eller annat
jordmaterial som ansamlats på vattendragets botten.
Med åtgärden avses, att man avlägsnar vattenvegetation som kraftigt ökat på grund av eutrofiering. Målsättningen med åtgärden är
ofta förbättrandet av rekreationsanvändningen.
Med kalkning av vattendrag avses tillsättande av neutraliserande
ämnen i vattnet då vattnets pH-värde sjunker skadligt lågt.
Med kalkfilterdikning avses täckdikning där det läggs kalk i täckdiket
för att höja dräneringsvattnets pH-värde.
Med reglerad täckdikning avses täckdikning där dräneringseffektiviteten kan regleras. Som regleringsmekansim fungerar oftast en
regleringsbrunn som anläggs i stamdiket. Till reglerad täckdikning
räknas också reglerad bevattning och återvinning av dräneringsvattnet.
Med justering av dräneringen avses att hålla grundvattennivån så
hög som möjligt på områden dominerade av sulfatjordar. Åtgärden
kan förverkligas t.ex. med bottendammar eller reglerad täckdikning.
På åkrar kan man även få till stånd motsvarande effekt genom att
odla grödor som kräver grundare dräneringsdjup.
Med höjning av vattenståndet på torrlagd mark avses återbördandet
av översvämningsområden, uttorkade sjöar och andra svårodlade
objekt till våtmark.
Med ändring av åkrarnas användnings sätt avses att åkrar tas ur
odling och används för t.ex. skogsbruk i stället.
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Bilaga 6
SVAR PÅ DEN RESPONS OM VÄSENTLIGA FRÅGOR RÖRANDE ESSE Å, PURMO Å, KRONOBY Å OCH DET ÖVRIGA AVRINNINGSOMRÅDET TILL LARSMO-ÖJASJÖN
Kommentar: Åtgärdsprogrammet som utarbetats för att förbättra vattendragen i Sjönejden bör tas i beaktande i vattenvårdsplaneringen.
Svar: Sjönejdens åtgärdsprogram och de förslag till åtgärder som framlagts har beaktats vid uppgörandet
av åtgärdsprogrammet (bilaga 1 till åtgärdsprogrammet, byaplanerna för Tarvola, Luoma-aho osv).
Kommentar: Sjöarna Evijärvi, Haapajärvi och Kerttuanjärvi är eutrofierade och man har gjort ett förslag
till restaurering av Haapajärvi.
Svar: Förslaget att restaurera Haapajärvi nämns i åtgärdsprogrammet.
Kommentar: Sjöarna Evijärvi, Purmonjärvi, Kerttuanjärvi och Haapajärvi är grunda och igenväxta. Åtgärder behövs, såsom slåtter och muddring, riktat fiske och avlägsnande av skräpfisk.
Svar: Restaurering av Purmonjärvi och Haapajärvi nämns i åtgärdsprogrammet.
Kommentar: Tillståndet i Alajärvi är oroväckande och en restaurering behövs.
Svar: Alajärvi är ett mångproblemvattendrag och detta har beaktats i åtgärdsprogrammet där restaureringsåtgärder i Alajärvi föreslås.
Kommentar: Vattendragens skick på områdena i Alajärvi och Vimpeli bör bedömas och en restaureringsplan bör utarbetas.
Svar: Behovet av restaureringar i vattendragen har noterats i åtgärdsprogrammet, likaså de planer som
redan finns.
Kommentar: Försurningen, eutrofieringen, strukturella förändringar och regleringen är väsentliga frågor i
området.
Svar: De nämnda problemen har beaktats i åtgärdsprogrammet och förslag till åtgärder för att minska
dem har framlagts.
Kommentar: De stora problemen i Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är eutrofieringen, regleringen och
surheten.
Svar: De nämnda problemen har beaktats i åtgärdsprogrammet och förslag till åtgärder för att minska
dem har framlagts.
Kommentar: De sura sulfatjordarna bör kartläggas.
Svar: De karteringar som utförts har noterats och åtgärdsförslag gällande kartering av förekomsten av
sura jordar framläggs i åtgärdsprogrammet.
Kommentar: Torvutvinningen och dess konsekvenser bör tas mer i beaktande.
Svar. Torvutvinningen är stadd i ökning i området och förslag till hur torvutvinningens vattendragseffekter kan minskas ingår i åtgärdsprogrammet.
Kommentar: Tydliga satsningar på restaurering av sjöar och tjärnar och konsekvenserna från torvutvinningen bör tas i beaktande.
Svar: åtgärdsprogrammet innehåller förslag om genomförande och planering av restaureringar och åtgärder för att minska torvtäktens vattendragseffekter.
Kommentar: En vattenvårdsarbetsgrupp bör grundas i Sjönejden för att främja vattenvården och projektverksamheten.
Svar. En vattenvårdsarbetsgrupp eller motsvarande är ett bra initiativ som understöds . De samarbetsprojekt som genomförts i området (LappajärviLife, Ympäristöystävällinen järviseutu) har tydligt främjat
vattenvården och resultaten har utnyttjats i åtgärdsprogrammet
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Kommentar: Satsningar på restaureringen av Purmonjärvi, man bör använda sig av den bästa gångbara
tekniken vid torvutvinningen på Purmo ås avrinningsområde och en utredning och plan bör utarbetas
över sulfatjordarna vid Purmo å.
Svar: Tillståndsbehandlingen av restaureringen av Purmonjärvi pågår. Efter att beslutet kommit och vunnit laga kraft kan åtgärder inledas, vilket också föreslås i åtgärdsprogrammet. Åtgärdsförslag för att förbättra tekniken vid avfallsvattenbehandlingen inom torvbrytningen ingår i åtgärdsprogrammet likaså karteringar och förslag till åtgärder rörande sulfatjordarna (bilaga 3 till åtgärdsprogrammet)
Kommentar: Regleringen av Alajärvi borde ändras så att man kunde pröva på naturenlig muddring. Vattennivån borde sänkas på hösten innan kölden kommer, för att sjön ska frysa helt igenom. På våren bör
vattenytan höjas för att säv och fräken avlägsnas naturligt när isarna släpper. Reglerar elbolaget vattennivån enligt sina egna behov?
Svar: I åtgärdsprogrammet föreslås restaurering av Alajärvi. Olika möjligheter att förbättra situationen i
sjön bör utvärderas. Den sänkning av vattenytan i Alajärvi som företas på vårvintern görs för att skapa
utrymme för smältvatten. Sådana år då snötäcket är tunt kunde den föreslagna metoden att hålla igenväxningen under kontroll prövas. Regleringen av Alajärvi sker utgående från det tillstånd som Västra Finlands vattendomstol i tiden utfärdade, Tillståndsinnehavare är Västra Finlands miljöcentral, som ger
kraftverksbolaget direktiv om hur regleringen skall skötas.
Kommentar: Regleringsamplituden i Alajärvi är för stor och när man fortsatt udden vid sjukhusets strand
har man täppt till en passage från sjön.
Svar: Regleringen av Alajärvi har stor amplitud (0,5 m) i förhållande till sjöns medeldjup. I åtgärdsprogrammet föreslås att en utredning av möjligheterna att ändra regleringen där man också tar hänsyn till
klimatförändringen.. Åtgärder som påverkar avrinningsområdets förmåga att lagra vatten skulle behövas.
Kommentar: Regleringen i Alajärvi borde ändras och övervakas. Med den nuvarande regleringen förstörs
vattendraget slutgiltigt. Fiske vintertid är omöjligt, syresituationen är dålig, strandområdena fryser ner till
bottnen och kräftbeståndet förstörs. Allt detta beror på en okontrollerad avtappning. Den som sköter om
regleringen borde se till naturens och sjöns behov.
Svar: Regleringen sker utgående från gällande tillstånd. Tillståndet sätter ramarna för regleringen. I Åtgärdsprogrammet föreslås en utredning av möjligheterna att ändra regleringen.
Kommentar: För Esse å föreslås omfattande vattenformationer, dvs. havet – dammen vid Kaarenhaara
(Esse ås nedre lopp), Välijoki, Kurejoki, Lappajärvi, Evijärvi och Alajärvi. Vattendrag som föreslås som
kraftigt modifierade är Esse ås nedre lopp, Välijoki och Kurejoki. Sjöarna bör definieras som kraftigt
modifierade om det vid uppföljningen visar sig att sjöarnas status är sämre än god.
Svar: I Esse å har två älvformationer; Välijoki och Kurejoki har benämnts kraftigt modifierade vattenformationer. Sjöarna på Esse ås avrinningsområde fyller inte kriterierna för kraftigt modifierade vattendrag och är därför inte klassificerade som sådana.
Kommentar: Tillståndet i Lappajärvi har förbättrats under den senaste tiden, men ännu behövs åtgärder
bl.a. när det gäller avloppsvatten från glesbygden, avloppsnätet i vissa områden och återställandet av
kräftbeståndet.
Svar: De föreslagna åtgärderna har beaktats i åtgärdsprogrammet.
Kommentar: Man bör få ett system för fast gödsel i Lappajärvi och flytgödsel bör förbjudas. Sjön har
eutrofierats i takt med att flytgödsel blivit allt vanligare.
Svar: Gödselbehandlingen är ett problem i synnerhet på områden, där gödselmängden som produceras år
stor i förhållande till lämpliga spridningsområden. Utöver nuvarande gödselanvändningsrekommendationer föreslås i åtgärdsprogrammet och vattenvårdsplanen forskning rörande utnyttjandet av gödseln som
råvara för olika produkter.
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Kommentar: Esse å bör beaktas som en skild helhet och man bör anstränga sig för att bevara beståndet av
flodpärlmussla. Positiva faktorer för att förbättra vattenkvaliteten i Esse å är: Natura, flodpärlmusslan,
Lappajärvi och siklöjan, förekomsten och verkningarna av kalk i området kring Vimpeli samt källflödena.
Svar: Flodpärlmusslebeståndet och flodpärlmusslans förökningsmöjligheter har beaktats i åtgärdsprogrammet. Programmet strävar också till att förstärka de positiva drag i området, som nämns i kommentaren.
Kommentar: I Esse å bör man ta i beaktande vattenförsörjningen, fiskbeståndet, blågröna alger och boendet. Regleringspraxisen fungerar, och regleringsgruppen anser det inte vara nödvändigt att ändra tillståndsvillkoren för regleringen.
Svar: De särdrag som nämns har beaktats i åtgärdsprogrammet. En utredning av regleringen föreslås bli
gjord där klimatförändringens effekter på regleringen och regleringsmöjligheterna beaktas. ( mindre vårflöden, eventuellt mera extrema vädertyper osv).
Kommentar: Man borde ingripa i regleringen och belastningen av Alajärvi.
Svar: I åtgärdsprogrammet föreslås restaureringsåtgärder i Alajärvi. Åtgärderna bör föregås av en noggrann planering där de problem som noterats beaktas.
Kommentar: Belastningen som jord- och skogsbruket förorsakar bör fortsättningsvis minskas och man
bör påbörja minskningen av den inre belastningen i Evijärvi. Man bör också avlägsna vattenväxter, utföra
selektivt fiske och förbättra möjligheterna till rekreation. Man borde bygga fisktrappor i Esse å i enlighet
med det gemensamma förslag som fiskeföreningarna i ådalen har fört fram. Kraftverksbolagen borde
åläggas att delta i kostnaderna för vattenvården.
Svar: De föreslagna åtgärderna ingår i huvudsak i åtgärdsprogrammet. Förslaget att kraftverksbolagen
deltar i kostnaderna för åtgärder bör diskuteras direkt med kraftverksbolagen.
Kommentar: Rensningen av Kurejokis utlopp från Alajärvi förbättrade vattenföringen, men en del av
åtgärderna för landskapsgestaltningen i området och den fåra som grävts från Pynttäriniemi till åns mynning har varit ödesdigra för sjön. De fel som gjorts borde rättas till och regleringen av sjön borde ändras.
Mätningspunkten för vattenståndet borde granskas.
Svar: I åtgärdsprogrammet föreslås restaurering av Alajärvi De påtalade problemen kan tas upp vid planeringen av restaureringsåtgärderna. Mätningspunkten har granskats och den är på rätt nivå.
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ORDFÖRTECKNING
Akvifer
Med akvifer avses en tillräckligt porös och genomsläpplig mark- eller berggrundsbildning eller lager som
tillåter antingen en betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten.
Ekologisk status
Med ekologisk status avses en beskrivning av läget i ytvatten genom dess vattenorganismer. När statusen
bedöms beaktas också vattnets kvalitet samt dess hydrologiska och morfologiska egenskaper. Den ekologiska statusen uttrycks genom en klassificering av vattnen i fem klasser.
Hydrologi
Vetenskapen om vattnets förekomst, egenskaper och kretslopp på jorden.
Kemisk status
Klassificering enligt de normer som uppgjorts för prioritetsämnen som grundar sig på EU-lagstiftning.
Kemisk status är god om ämnenas miljökvalitetsnormer inte överskrids. Miljökvalitetsnormerna anges i
huvudsak för koncentrationer av ämnen uppmätt i vatten.
Hörande – samrådsförfarande
Med samråd avses en formbunden procedur där allmänheten och olika aktörer kan yttra sig i ett ärende.
Tilläggsåtgärd
Åtgärd utöver nuvarande praxis som föreslås för att nå miljömålen. Åtgärden kan vara ny till sin natur
eller ett kvantitativt tillägg till åtgärder enligt nuvarande praxis.
Klassificering
Vattnens status klassificeras på basis av de förändringar som mänskliga aktiviteter har orsakat. Vattnen
jämförs med motsvarande vatten i orört naturligt tillstånd. Ytvattnen indelas utifrån den biologiska och
kemiska statusen i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Grundvattnen indelas utifrån den kemiska och kvantitativa statusen i två klasser; god eller dålig.
Morfologi
I vattenvården menas med morfologi bottnens struktur och kvalitet i en sjö, älv eller kustvattenformation,
strandzonens kvalitet samt en sjös eller kustvattenformations form eller en älvs djup.
Åtgärder enligt nuvarande praxis
Åtgärd som förbättrar vattnens status och som i någon vattenformation eller på dess tillrinningsområde
tillämpas eller fortgår årligen som obligatorisk. Tillämpningen kan vara stödd av förordning eller av existerande avtal eller finansieringssystem av permanent natur.
Kontrollerande övervakning
Övervakning av vatten enligt beskrivning i vattenramdirektivet. Målet med övervakningen är att ge en
representativ bild om vattnens status. Med kontrollerande övervakning insamlas information speciellt om
vatten i naturtillstånd eller vatten av särskild betydelse. Dessutom insamlas information om långsiktiga
effekter av mänsklig verksamhet, såsom klimatförändringen.
Grundläggande åtgärd
Grundläggande åtgärder är åtgärder eller styrmedel, som hör till vattenvården och som baserar sig på
bestämmelserna i vattenvårdsförordningens bilaga 6 a. Också själva bestämmelserna kan anses vara
grundläggande åtgärder. Indelningen i grundläggande och kompletterande åtgärder används främst då
man rapporterar till EU.
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Ytvatten
Med ytvatten avses vatten ovan jord såsom hav, sjöar, åar, älvar och bäckar.
Ytvattenförekomst
Med ytvattenförekomst avses en avgränsad och betydande del av ytvattnen, såsom en sjö, en konstgjord
vattenbassäng, en bäck, å, älv eller kanal, en del av en bäck, å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon
eller en kustvattensträcka.
Grundvatten
Med grundvatten avses allt vatten som befinner sig i den vattenmättade zonen i jorden och som står i
direkt kontakt med berggrund eller jordmån.
Grundvattenförekomst
Med grundvattenförekomst avses en avgränsad volym grundvatten i en akvifer eller flera akviferer.
Prioriterade ämnen
Ämnen som finns listade i vattenramdirektivets bilaga och som bedöms vara särskilt skadliga för vattenmiljön.
Åtgärdsprogram
Förteckning över åtgärder som behövs för att målen för vattenvården skall uppnås.
Operativ övervakning
Övervakning av vatten enligt beskrivning i vattenramdirektivet. Den operativa övervakningens syfte är
att övervaka förändringar i vattnen till följd av mänsklig verksamhet samt åtgärdernas inverkan på vattnens status.
Typindelning
Indelning av älvar, insjöar eller kustvatten i olika typer enligt naturliga egenskaper, såsom geografiska
egenskaper, storlek, djup, tillrinningsområde eller jordmånens beskaffenhet.
Kompletterande åtgärd
Kompletterande åtgärder är de åtgärder som föreslås, utöver de grundläggande åtgärderna, för att uppnå
miljömålen.
Vattenvård
Med vattenvård menas planlagd verksamhet vars syfte är att upprätthålla eller förbättra det kvalitativa
och kvantitativa tillståndet i yt- och grundvatten och som grundar sig på ramdirektivet för vattenpolitiken
samt lagen om vattenvård.
Vattenförvaltningsområde
Med vattenförvaltningsområde menas ett område som omfattar ett eller flere vattendragsområden samt
tillhörande grund- och kustvatten. Vattenförvaltningsområdet är definierat i statsrådets förordning
(1303/2004) som ett enhetligt verksamhetsområde för vattenvård.
Lagen om vattenvårdsförvaltningen
Vattenförvaltningslagen eller lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) är den viktigaste författningen enligt vilken vattenvården förverkligas i Finland. Lagen stadgar om samarbetet mellan myndigheter, granskningen av faktorer som påverkar vattnen, övervakningen, klassificeringen, vattenvårdsplaneringen samt samrådet mellan olika organisationer och befolkningen på vattenförvaltningsområdet.
Förvaltningsplan
En heltäckande översikt över vattnens status, vattenproblem och planerade vårdåtgärder
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Ramdirektivet för vattenpolitiken
Europaparlamentets och rådets direktiv (2000/60/EG) om upprättandet av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område och som trädde i kraft 22.12.2000. Direktivets målsättning är att skydda, förbättra och restaurera vatten så, att deras status inte försämras och att statusen är åtminstone god i
hela EU år 2015. I Finland har direktivet verkställts i nationell lagstiftning varav de viktigaste är lagen
om vattenvårdsförvaltningen samt de förordningar som grundar sig på lagen.
Vattendragsområde
Ett områden där nederbörden rinner till havet längs med en specifik älv eller ett mynningsområde.
Ämnen som är skadliga för vattenmiljön
Ämnen som har utvalts nationellt enligt ramdirektivet för vatten, samt enligt samma direktiv fastställda
andra ämnen än farliga ämnen som kan orsaka förorening av ytvattnet (se punkten Ämnen som är farliga
för vattenmiljön).
Ämnen som är farliga för vattenmiljön
Ämnen som är farliga för vattenmiljön är prioriterade farliga ämnen fastställda enligt ramdirektivet för
vatten samt sådana giftiga, långsamt nedbrytbara och bioackumulerbara ämnen som avses i direktivet om
förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i vattenmiljön.
Samarbetsgrupp
Samarbetsgruppen är en lagstadgad grupp (lagen om vattenvårdsförvaltningen 1299/2004) med företrädare för olika intressegrupper som är sammankallad av den regionala miljöcentralen. Gruppen deltar i
förberedandet av ärenden som rör vattenvården i samråd med den regionala miljöcentralen.

