Yhdessä vesien puolesta
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Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen
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0. Esipuhe
Tämä kuulemisasiakirja kuvailee vesienhoitoalueemme haasteita ja miten voimme parhaiten pitää
huolta vesistämme. Toivomme, että viranomaiset ja järjestöt, elinkeinonharjoittajat ja muut asiasta
kiinnostuneet asukkaat myötävaikuttavat tiedoillaan päähaasteista vesissä, joita he käyttävät ja
joiden vaiheilla liikkuvat päivittäin, ja että he kertovat mielipiteensä siitä, mitä meidän tulee tehdä
tulevaisuudessa.
Hyvälaatuinen vesi on perustavaa laatua oleva tekijä. Vedet merkitsevät vapaa-ajanharrastuksia
kuten kalastusta ja uimista, elinkeinojen kehittämistä, kuten ammattikalastusta, vesivoimaa ja
kalanviljelyä, elämänlaatua retkeilymahdollisuuksina jokien ja vuonojen rannoilla. Meidän tulee voida
käyttää vettä, samalla kun pidämme huolta vedenlaadusta ja veden eliöstöstä.
Suurimmassa osassa vesistämme tila on hyvä, mutta meillä on myös haasteita. Jos tila on olennaisesti
huonontunut ja tasapaino häiriintynyt, emme voi luottaa siihen, että luonto pystyy antamaan meille
tarpeeksi hyvää vettä tulevaisuudessa.
Jos olet kiinnostunut lähialueesi järvien, jokien, pohjavesien ja rannikkovesien ympäristön tilasta,
sinun pitää tulla mukaan vesienhoitoalueemme vesienhoitoon. Ne palautteet, jotka saamme tästä
kuulemisesta, ovat tärkeitä, koska ne antavat lisätietoa ja auttavat meitä laatimaan hyvän
suunnitelman työn jatkamiselle. Onko sinulla kommentteja siitä, mitkä ovat tärkeimmät haasteet
kotiseutusi vesille? Onko olemassa tietoa tai havaintoja, jotka voivat parantaa tietoa vesistä?
Kaikki palautteet ovat tärkeitä!

Vesisaaressa 14.02.2019

Maakunnan varapuheenjohtaja ja
vesienhoidon yhteistyöryhmän puheenjohtaja

Kuulemislausuntojen määräaika: 30. kesäkuuta 2019
Lausunnot lähetetään osoitteeseen postmottak@ffk.no
Yhteystiedot: (Mikkel.Slaaen.Kvernstuen@ffk.no)
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1. Johdanto
Vuoteen 2021 mennessä on kaikki alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja niiden toimenpideohjelmat
ajantasaistettava ja tarkistettava koko Norjassa. Voimassa oleva alueellinen vesienhoitosuunnitelma
ja sen toimenpideohjelma on saanut vaikuttaa vuodesta 2016 saakka. Tutkimme nyt, miten vesien
laita on, ja tarkistamme suunnitelmia siitä, miten parhaiten voimme pitää huolta vesistämme
tulevaisuudessa. Ajantasaistetut suunnitelmat ja toimenpideohjelmat ovat voimassa vuodesta 2022
vuoteen 2027. Lisää Norjan vesienhoidosta voit lukea tästä.

Ajantasaistetun vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisprosessin aikana
järjestetään kaksi kuulemiskierrosta, kummassakin kahdesta asiakirjasta.
Kuulemiskierros 1. huhtikuuta – 30 kesäkuuta 2019:
 Suunnitteluohjelma (linkki asiakirjaan)
 Vesienhoitoalueen päähaasteet (tämä asiakirja)
Kuulemiskierros 1. lokakuuta – 31. joulukuuta 2020:
 Ehdotus ajantasaistetuksi alueelliseksi vesienhoitosuunnitelmaksi.
 Ehdotus ajantasaistetuksi alueelliseksi toimenpideohjelmaksi.
Tämä asiakirja vesienhoitoalueen haasteista sisältää päivitetyn katsauksen ympäristön tilasta,
ympäristövaikutuksista ja toimenpiteiden toteutuksen tilanteesta ja on siten tärkeä asiakirja
prosessissa kohti ajantasaistettua vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Tausta-asiakirjat
eri vesialueiden päähaasteista muodostavat tärkeän pohjan. Yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat
tärkeimmät haasteet ja priorisoinnit, antaa hyvän perustan yhteistyölle vesienhoitosuunnitelman ja
toimenpideohjelman laatimisen edetessä.
Samalla kun päähaasteet ovat kuultavana, kuullaan myös näkökohtia suunnitteluohjelmasta.
Suunnitteluohjelma kertoo myös lisää siitä, miten ajantasaistettujen suunnitelmien laatimisprosessin
on ajateltu tapahtuvan, ketkä osallistuvat siihen, milloin ja millainen on vaikuttamissuunnitelma.
Suunnitteluohjelman ja päähaasteiden kuulemiskierroksella suunnittelemme nyt toista kertaa
alueellisia vesienhoitosuunnitelmia. Voimassa oleva alueellinen vesienhoitosuunnitelma ja
toimenpideohjelma laadittiin vuonna 2015, hyväksyttiin 2016 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.
Nyt tarkistettava ja ajantasaistettava suunnitelma ja toimenpideohjelma tulee olemaan voimassa
vuodesta 2022 vuoden 2027 loppuun.
Voimassa olevat suunnitelma-asiakirjat vuosille 2010–
2015 ja 2016–2021 löydät tästä.
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2. Kuulemisasiakirjasta
Tämän asiakirjan lähtökohtana ovat viime suunnittelukierroksen tärkeimmät haasteet, ja siinä
tarkastellaan, mitkä haasteet ovat ajankohtaisia tällä kertaa. Ne ovat haasteita, jotka otetaan esille ja
käsiteltäväksi laadittaessa ajantasaistettua vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Ovatko
haasteet samoja? Olemmeko saaneet uutta tietoa? Onko teillä näkökohtia siitä, mitä ensi
suunnitelmakaudella tulisi asettaa etusijalle?
Tämän asiakirjan laatiminen vesienhoitoalueen haasteista on yksi vaiheista, joka antaa
mahdollisuuden vaikuttaa ajantasaistettujen suunnitelma-asiakirjojen suunnitteluprosessiin. Tämä
asiakirja on päivitetty katsaus ympäristön tilasta ja ympäristövaikutuksista, ja se on tärkeä asiakirja
prosessissa kohti ajantasaistettua vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Asiakirjaa
käytetään mahdollistamaan laaja-alaista vaikuttamista, osallistumista ja sitoutumista haasteita
koskevaan työhön hyvissä ajoin, ennen kuin vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman uusi
laitos lähetetään kuulemiskierrokselle 1. lokakuuta 2020. Yhteisymmärrys tärkeimmistä haasteista
rakentaa hyvän pohjan yhteistyön jatkamiselle ja välttämättömille priorisoinneille, kun
vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa ajantasaistetaan.
Asiakirjasta käy ilmi, mitkä ovat alueen tärkeimmät ihmisen aiheuttamat ympäristövaikutukset.
Tärkeitä seikkoja ovat ympäristön tila, saavutetut ympäristötavoitteet ja toimenpiteiden toteutuksen
tilanne. Näistä saadaan yhteensä hyvä pohja paremmille priorisoinneille seuraavalla
suunnitelmakaudella.
Paikallisella vesialuetasolla annettava Informaatio
Tämän asiakirjan pääosa käsittelee vesialuetasoa. Myös vesienhoitoalueita koskevia
kuulemisasiakirjoja on laadittu. Ne löydät Vannportalen-tietokannan alueellisilta sivuilta.
Kysymyksiä kuulemiskierroksella
Asiakirjassa on kysymyksiä, joihin erityisesti toivomme vastauksia palautteissa. Kaikki kysymykset on
koottu alla olevaan laatikkoon. Voit mielellään lähettää muita kommentteja näiden kysymysten
lisäksi. Järjestämme mahdollisuuden esittää näkökohtia suunnitelma-asiakirjojen laatimisen aikana ja
asiakirjojen kuulemisessa 1. lokakuuta 2020.
Kysymykset, joihin erityisesti toivomme vastauksia lausunnoissa:
 Onko ympäristön tila ja ympäristövaikutukset kuvattu oikein? Onko sektoriviranomaisilla
tietoa tai paikallista/kokemusperäistä tietoa, joka voisi auttaa vielä parempaan kuvaukseen?
 Onko kaikki merkittävät intressit otettu huomioon? Onko merkittäviä intressejä, joita ei
mainita?
 Onko sinulla tai järjestölläsi/yritykselläsi/viranomaisella näkökohtia priorisoinneista tai muista
seikoista, joita haluat esittää suunnittelutyötä jatkettaessa?
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3. Vesienhoitoalueen ympäristön tila – miten vetemme voivat?
Miten vetemme oikeastaan voivat? Siihen haluamme vastata tässä luvussa. Teemme katsauksen
koko vesienhoitoalueen ympäristön tilaan tässä.
Kun kerromme miten vetemme voivat, käytämme sanontaa ympäristön tila. Se on yhteisnimitys
veden eliöstön tilasta (ekologia) ja ympäristömyrkkyjen määrästä vedessä (kemia). Lue lisää siitä,
miten arvioimme järvien, jokien ja rannikkovesien ympäristön tilaa tästä.
Alla kaavamainen kuva siitä, miten arvioimme ekologista tilaa.
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3.1 Vesienhoitoalueemme vedet
Suomalais-norjalainen vesienhoitoalue erotettiin vuonna 2013 kansainväliseksi vesienhoitoalueeksi,
johon Norjan puoleisten alueiden lisäksi kuuluu myös Suomen puolella sijaitsevat osat Tenon,
Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöjen valuma-alueesta. Osia Paatsjoen vesistöstä on myös Venäjän
puolella, ja niitä hoitavat Venäjän viranomaiset.
Norjan puolella suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen pinta-ala on kaikkiaan 19 892 km2.
Vesi dominoi Finnmarkin maisemia. Valtakunnallisessa Vann-nett-tietokannassa on rekisteröity 299
järvimuodostumaa ja 707 jokea ja puroaluetta (taulukko 1).

Taulukko 1: Vesistöt ja rannikkoalueet on jaettu vesimuodostumiin. Vesimuodostumien lukumäärä ei ole staattinen, se voi
muuttua matkan varrella sitä mukaa kuin tiedot vesiympäristöstä muuttuvat/paranevat Lähde: Vann-nett 8.joulukuuta.

3.2 Vesienhoitolaueen pintavesien ekologinen tila
Vesiasetus asettaa suuret vaatimukset tiedon tasolle, kun vesimuodostumien ympäristön tilaa
arvioidaan. Arviointi käsittää monia laatuelementtiä, ja jokaista niistä voidaan mitata käyttämällä
useita eri parametrejä. Vaatimuksia esitetään myös näytteenotto- ja analyysimenetelmälle sekä
näytteenoton tiheydelle ja kestolle, ennen kuin voidaan sanoa, että tiedot tyydyttävät täysin tilan
luokittelun laatuvaatimukset.
Vesimuodostumissa, joista ei ole tämäntyyppisiä tietoja, on ympäristön tilan arvioinnin pohjana
tiedossa olevat ympäristövaikutukset ja se, miten altistunut vesimuodostuma on eri ympäristövaikutuksille.
Vaikka meillä Finnmarkissa on suuria alueita, joista puuttuu tilan luokittelutietoja, on perusteltua
olettaa, että suuri osa pintavesistä on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Finnmarkin
maakunta on sekä Norjan että Euroopan mittakaavassa harvaan asuttu. Suurin osa teollisuustoiminnasta tapahtuu rannikolla. Meillä on laajoja alueita, joilla ihmistoiminnan vaikutuksia ei näytä
olevan, paitsi mahdollinen kaukokulkeuma ja ilmastonmuutokset
Kokonaiskuva vesienhoitoalueen kaikkien luonnollisten vesimuodostumien ekologisesta tilasta
esitetään kuvassa 1.
Ekologisen tilan jakautuminen vesienhoitoalueen eri vesiryhmien kesken (joki, järvi, rannikko)
lukumäärän ja pinta-alan mukaan esitetään kuvissa 2 ja 3.
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Kuva 1: Yleiskuva vesienhoitoalueen pintavesien ekologisesta tilasta. Lähde: Vann-nett 14.tammikuuta.

Kuva 2: Vesienhoitoalueen eri vesiryhmien tilan prosenttimääräinen jakauma. Lähde Vann-nett 14.tammikuuta.

Kuva 3: Vesienhoitoalueen eri vesiryhmien tilan pinta-ala- ja pituusjakautuma. Lähde: Vann-nett 14.tammikuuta.

3.3 Alueen voimakkaasti muutetut vesimuodostumat (VMVM)
Joitakin vesimuodostumia kutsumme voimakkaasti muutetuiksi, koska niiden muoto ja virtaama on
muuttunut ihmisten toiminnan vuoksi. Syynä voi olla vesivoima, tai muodostuma on voitu kanavoida
tai viedä tierummun ja putkien läpi teiden ja rautateiden alta, kaupungeissa ja taajamissa tai
maatalousalueilla. Tällaisten vesimuodostumien kohdalla arvioidaan ympäristön tilaa sen mukaan,
kuinka hyväksi se voi tulla ilman, että vahingoitetaan olennaisesti muutosten tuomaa
yhteiskunnallista hyötyä.
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Kaikkien voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien ekologisen potentiaalin yleiskuva on esitetty
kuvassa 4.
Vesienhoitoalueen ekologisen potentiaalin jakautuminen vesiryhmittäin (joki, järvi, rannikko)
lukumäärän ja pinta-alan mukaan on esitetty kuvissa 5 ja 6.
Alla on kuva siitä, miten määrittelemme voimakkaasti muutetut vesimuodostumat ja arvioimme
niiden ekologista potentiaalia.
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Kuva 4: Yleiskuva vesienhoitoalueen voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien ekologisesta potentiaalista. Lähde: Vannnett 6.joulukuuta.

Kuva 5: Vesienhoitoalueen voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien jakauma lukumääräisesti ja prosentteina. Lähde:
Vann-nett 6.joulukuuta.

Kuva 6: Vesienhoitoalueen voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien pinta-alan ja pituuden jakauma. Lähde Vann-nett
7.tammikuuta.
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Ekologisen tilan ja potentiaalin tilannekartta vesienhoitoalueen luonnollisista ja voimakkaasti muutetuista
vesimuodostumista.
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3.4 Vesienhoitoalueen kemiallinen tila
Kemiallinen tila kuvaa valittujen ympäristömyrkkyjen (prioriteettiaineiden) tasoja, jotka voivat
aiheuttaa vaaraa vesiympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kemiallisen tilan luokittelu perustuu
seurantatuloksiin, ja siksi voi niiden vesimuodostumien osuus, joille on määritelty kemiallinen tila,
olla pienempi kuin niiden, joille on määritelty ekologinen tila (joissa lisäksi käytetään
ympäristövaikutusanalyyseja tai edustavaa seurantaa. Siksi meidän tulee ennen kaikkea kohdistaa
ympäristömyrkkyjen seuranta tunnettuihin ympäristövaikutuksiin ja kuvailla niiden seurauksia.
Niiden aineiden valinta, joiden tulee kuulua seurantaan, täytyy myös riippua vesimuodostumiin
kohdistuvista ympäristövaikutuksista. Asiassa on tärkeää hankkia tietoa eri sektoreilta ja eri lähteistä.

3.5 Vesienhoitoalueen pohjavedet
Edellisellä suunnitelmakaudella meillä oli hyvin vähän tietoa pohjavesien kemiallisesta tilasta, ja
monet pohjavesimuodostumat oli luokiteltu epävarmoiksi. Vuoden 2015 jälkeen olemme seuranneet
koko maassa 14 pohjavesimuodostumaa, joiden oletetaan olevan voimakkaan vaikutuksen kohteena
intensiivisen maanviljelyn taholta ja/tai muiden erinäisten vaikuttajien, kuten teollisuuden, teiden,
pilaantuneen maaperän ynnä muun taholta. Tähän mennessä saadut tulokset viittaavat siihen, että
joissakin pohjavesimuodostumissa kaikkein intensiivisimmillä maanviljelyalueilla saattaa olla liian
korkeita nitraatti- ja kasvinsuojeluainearvoja. Pohjavesimuodostumissa, joihin kohdistuu
sekalaisempia vaikutuksia, ei toistaiseksi ole mitattu liian korkeita arvoja aineista, jotka ovat mukana
kemiallisen tilan luokittelussa. 1.10.2018 ei seurantatuloksia ole rekisteröity Vann-nett-tietokantaan.
On arvioitava, miten tuloksia voidaan käyttää muiden pohjavesimuodostumien kohdalla, joihin
kohdistuu vastaava tai vähäisempi vaikutus, mutta joista ei ole seurantatietoja. Pohjavesimuodostumien uudelleen luokittelu tulee olemaan valmis, ennen kuin hoitosuunnitelmat lähetetään
kuulemiskierrokselle vuonna 2020.

3.6 Vesienhoitoalueen talousvesi ja uimavedet
Vuonna 2016 hyväksytyissä suunnitelmissa emme ehtineet saada kyllin hyvin esille suojeltuja alueita.
Vesiasetuksen 16 §:n mukaan kaikista suojelualueista on laadittava yleisesitys, josta käy ilmi kaikki
vesimuodostumat, joilla sektorilainsäädännön mukaan on suojelustatus, mukaan lukien talousvesiksi
tai virkistystarkoitukseen määritellyt alueet. Edelleen sanotaan 17 §:ssä, että talousvesilähteitä on
suojeltava niin, että puhdistustarpeen laajuus talousvettä tuotettaessa pienenee. Suunnitelmien
ajantasaistamistyössä tulee talousvesien ja uimavesien olla priorisoituja, tärkeitä teemoja
vesienhoidossa.
Lisätietoja talousvesistä ja uimavesistä löydät tästä.

3.7 Ympäristön tilan muutoksia edellisen kauden jälkeen
Tietopohjan päivittäminen
Päivitetty tietopohja on antanut meille lisää informaatiota siitä, miten eri vesimuodostumiin
kohdistuu vaikutuksia, mikä on johtanut vesimuodostumien ympäristön tilan tarkistuksiin edellisen
suunnitelmakauden jälkeen. Useita seurantaohjelmia on käynnistetty ja useita ongelmien
kartoitushankkeita toteutettu. Monet yritykset, joilla on päästöjä veteen, ovat saaneet määräyksen
seurata purkuvesistön tilaa. Kaiken kaikkiaan tämä on antanut meille paljon tietoa, jota voidaan
käyttää tilan luokitteluun.
Suurin muutos on tehty vesimuodostumissa, joiden ympäristön tila on määrittelemättä. Sitten
edellisen kauden on niiden vesimuodostumien osuus, joiden tila on määrittelemättä, laskenut
176:sta (16,7 %) vuonna 2015 37:än (3,7 %) vuonna 2019
Päivitetty tietopohja on siis johtanut myös siihen, että vesimuodostumat, joiden ympäristön tila on
välttävä tai huono, on kasvanut 3:sta (0,3 %) vuonna 2015 38:an (3,8 %) vuonna 2019.
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Tarkistettu luokittelujärjestelmä
Edellisen suunnittelukauden jälkeen on saatu uusia ohjeita vesimuodostuman ympäristön tilan
määrittämisestä. Päivitetyt ohjeet vesien ympäristön tilan ominaispiirteiden tarkastelusta ja
luokittelusta julkaistiin vuonna 2018. Ohjeissa on tehty muutoksia, jotka voivat vaikuttaa
luokittelutuloksiin. On saatu uusia menetelmiä, joitakin raja-arvoja on tarkistettu ja joitakin virheitä
korjattu.
Vesienhoitotoimenpiteiden toteutus
Edellisen suunnitelmakauden jälkeen on toteutettu ympäristöä parantavia vesienhoitotoimenpiteitä.
Näiden joukossa on muun muassa kalojen vaellusesteiden korjausta, jäteveden puhdistuksen
ratkaisujen parantamista ja ympäristötutkimuksia. Siitä syystä odotetaan myös, että useiden
vesimuodostumien ympäristön tila on parantunut sitten edellisen suunnitelmakauden.

Tenon suu. Valokuva: Frank Martin Ingilæ, Suomalais-norjalainen rajavesikomissio.
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4. Vesienhoitoalueen ympäristövaikutuksia
Millä tavalla ihmisten toiminta vaikuttaa vesiympäristöön? Siihen kysymykseen haluamme vastata
tässä luvussa. Teemme yhteenvedon ihmisten aiheuttamista ympäristövaikutuksista koko
vesienhoitoalueella.
Alueemme vesiympäristön päähaasteita ovat tärkeimmät ihmistoiminnan vaikutukset, joiden vuoksi
vesimuodostumien ympäristön tila ei ole hyvä. Siksi arvioimme jatkuvasti, mitä ympäristövaikutuksia
alueeseen kohdistuu ja mikä merkitys niillä on vesien ympäristön tilalle.
Vaikutusten arviointi lähtee siitä, että osoitetaan mitkä olemassa olevat vaikutukset ovat olennaisia,
mitä seurauksia niistä on vesiympäristölle ja mikä niiden merkitys ympäristön tilalle niin ollen on. Sen
lisäksi tarkastelemme, mitkä yhteiskunnan voimat johtavat näihin ympäristövaikutuksiin ja onko
tulevaisuudessa odotettavissa muutoksia näihin vaikutuksiin.
Suuri ympäristövaikutus voi yksin johtaa ympäristön tilan huomattavaan huononemiseen, niin ettei
ympäristötavoitetta saavuteta. Keskisuuri vaikutus voi – yhdessä muiden vaikutusten kanssa – johtaa
ympäristön tilan huononemiseen, niin että ympäristötavoitetta ei saavuteta. Pieni ympäristövaikutus
ei johda ympäristön tilan pahenemiseen. Yhdessä muiden vaikutusten kanssa se voi kuitenkin johtaa
siihen, ettei ympäristötavoitetta saavuteta.
Sen lisäksi on arvioitava jokaiseen vesimuodostumaan kohdistuva yhteisvaikutus, koska monet
vaikutukset voivat vahvistaa toisiaan, ja ne on nähtävä kokonaisuutena. Kun olemme katsoneet
liikkeelle panevia voimia, ympäristövaikutuksia, seurauksia ja tulevaisuudessa odotettavissa olevia
muutoksia, meillä on pohjaa arvioida, onko tavoitetta hyvästä ympäristön tilasta mahdollista
saavuttaa. Sillä on merkitystä päätökselle, missä ehdotetaan tehtäväksi toimenpiteitä vesiympäristön
suojelemiseksi, parantamiseksi tai ennallistamiseksi.

4.1 Mikä vaikuttaa vesienhoitoalueemme vesimuodostumiin?
Kolme suurinta ympäristövaikutusta vesienhoitoalueemme vesiympäristöön ovat vieraslajit ja taudit,
vesivoima sekä kaukokulkeutuma/rajat ylittävät saasteet Venäjältä. Loput päähaasteista esitetään
kuvassa 7 jaettuna toistumistiheyden ja vaikutuksen asteen mukaan.
Päivitetyt tiedot ammattikalastuksen ja vesiviljelyn vaikutuksista on otettu mukaan sen jälkeen, kun
vesienhoitoalueen ja vesialueiden päähaasteet on laadittu. Se saattaa aiheuttaa eroja esitettyjen
kuvien ja taulukoiden ja Vann-nett-tietokannan tietojen välille. Tarvittavat tarkistukset tehdään
kuulemiskauden jälkeen.
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Kuva 7: Yleiskuva vesienhoitoalueen 10 suurimmasta ympäristövaikutusryhmästä jaettuna rekisteröityjen vesimuodostelmiin
kohdistuvien vaikutusten lukumäärän mukaan ja sen mukaan, onko vaikutusaste pieni, keskisuuri vai suuri. Lähde Vannnett 14.tammikuuta.

Vesimuodostelmat, joihin kohdistuu useita ympäristövaikutuksia
Vesienhoitoalueella on useita vesimuodostumia, joihin on rekisteröity kohdistuvan useampia kuin
yksi ympäristövaikutus (kuva 8). Sellaisissa tapauksissa voi olla tarpeen useamman viranomaisen ja
toimijan toimenpiteet, samalla kun on tärkeää arvioida kaikkien vaikutusten yhteiset seuraukset.

Kuva 8: Vesienhoitoalueen lukumäärät vesimuodostomista, joihin kohdistuu 0, 1, 2, 3 ja 4 tai useampia
ympäristövaikutuksia. Lähde: Vann-nett 14.tammikuuta.
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Ympäristövaikutuksia vesienhoitoalueella ja vesialueilla
Viisi suurinta ympäristövaikutusta on esitetty koko suomalais-norjalaiselta vesienhoitoalueelta ja
kultakin kolmelta vesialueelta. Vaikutukset on esitetty suuruusjärjestyksessä suurimmasta
pienempään. Vaikutukset, joita havaitaan enemmän kuin 10 %:ssa vesimuodostumista, on merkitty
punaisella. Vaikutukset, joita esiintyy 5–10 % vesimuodostumista, on merkitty oranssilla. Vaikutukset,
joita esiintyy vähemmän kuin 5 %:ssa vesimuodostumista, on merkitty keltaisella (taulukko 2)

Taulukko 2: Ympäristövaikutusryhmien jakauma vesienhoitoalueella ja vesialueilla. Lähde: Vann-nett 7.tammikuuta.

Vieraslajit ja taudit
Kuningasrapu
Kuningasrapu on rekisteröity lajitietopankin vuoden 2018 vieraslajilistalla kategoriaan erittäin suuri
riski 1. Tutkimukset kuningasravun vaikutuksista pohjaeliöstöön ovat osoittaneet, että sillä on niin
sanottu "topdown"-vaikutus, joka aiheuttaa useiden pehmeällä pohjalla elävien organismien
vähenemisen tai häviämisen alueilta, joilla suuret joukot kuningasrapuja on oleskellut pitkän aikaa.
Varanginvuonossa tehdyt tutkimukset osoittavat myös, että sedimenteissä elävien eliöiden
poistaminen edistää sedimentin laadun heikkenemistä, koska hapen kuljetus syvemmälle
pohjasedimentteihin häviää2.

1
2

https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/771
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/771
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Itä-Finnmarkissa kuningasrapukantaa hoidetaan kiintiösääntelyllä, jonka tavoite on hyödynnettävä
ylijäämä, toisin kuin Länsi-Finnmarkissa, jossa kuningasravun katsotaan olevan vieraslaji ja jossa sitä
kalastetaan kannan vähentämiseksi ja muuten vapaasti3.
Kuningasravun vaikutuksia pohjaeliöstö-laatuelementtiin on ollut vaikea laskea määrällisesti niillä
menetelmillä, jotka kuuluvat luokittelusysteemiin, ja siksi vaikutuksia on myös vaikea yleistää.
Pohjaeliöstön osalta luokitteluohje sisältää indeksejä, jotka on kehitetty havaitsemaan
rehevöitymisen, orgaanisen kuormituksen ja sedimentöitymisen vaikutuksia – eikä kuningasrapujen
laiduntamista. Useimpien Nordkappin itäpuolisten rannikkovesimuodostumien ekologiseksi tilaksi on
siksi merkitty "tuntematon". Nykyisen vesienhoitosuunnitelman hyväksymiskirjeestä käy ilmi, että
ilmasto- ja ympäristöministeriö odottaa, että ympäristöviranomaiset arvioivat vesimuodostumia ja
kuvailevat niiden ominaispiirteitä mahdollisimman nopeasti vesiasetuksessa annettujen ympäristön
tilan arviointivaatimusten mukaisesti, ottavat tarkastelussa mukaan relevantteja ja olennaisia
ympäristövaikutuksia sekä arvioivat niiden seurauksia ympäristölle. Tähän saakka lääninhallitus on
ollut sitä mieltä, että edelleenkään ei ole olemassa sopivia menetelmiä tämän tehtävän
suorittamiseen vesimuodostumissa, joissa voi olla tiheä kuningasrapukanta, ja että samalla puuttuu
relevantteja tietoja. Tästä syystä monissa vesimuodostumissa on edelleenkin "tuntematon"
ekologinen tila. Siellä missä on tietoja lajidiversiteetistä, on ympäristön tila luokiteltu, mutta
luotettavuusaste on matala, koska menetelmät eivät sovellu vaikutustyyppiin. Siellä missä luokittelua
on tehty, eivät pohjaeliöstötulokset ole siinä määrin yhdensuuntaisia, että ekstrapolaatiota
vesimuodostumien tilaluokasta olisi oikeutettua tehdä ilman tietoja. Aikasarjat ovat lisäksi liian
lyhyitä sen tyyppiseen yleistykseen.
Tarkempi kuvaus siitä, miten käsittelemme kuningasrapukantaa, on luettavissa Vann-netttietokannasta.
Kyttyrälohi
Kyttyrälohi on Tyynenmeren laji, jota on tuotu Tyyneenmereen laskevista joista Kuolan niemimaan
jokiin. Kyttyrälohi on rekisteröity lajitietopankin vieraslajilistalle vuonna 2018 ryhmään suuri riski 4.
Kyttyrälohen katsotaan olevan erittäin vahingollinen luonnon monimuotoisuudelle, koska se on
vieraslaji maakunnan vesistöissä. Se huonontaa vesimuodostuman ympäristön tilaa. Sen on
dokumentoitu esiintyvän useissa vesistöissä ja kutevan ja tuottavan vaelluspoikasia, jotka pystyvät
vaeltamaan mereen. Se merkitsee kyttyrälohen olevan asettumassa pysyvästi maakuntaan. Tiedossa
ei ole, mitä se merkitsee luonnon monimuotoisuudelle ja kalastukselle, mutta useissa Kuolan
niemimaan joissa kyttyrälohikannat ovat suuria.

Kuva täyskasvuisesta kyttyrälohesta. Mustat pilkut pyrstöevässä on yksi kyttyrälohen tunnusmerkeistä.
Valokuva: Eirik Frøiland, Tromsin ja Finnmarkin lääninhallitus.

3

4

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-40-2006-2007-/id480559/sec1
https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/29
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Gyrodactylus salaris -lohiloinen
Gyrodactylus salaris on lohiloinen, jolla on luonnollinen levinneisyys Suomessa ja Venäjällä. Loinen on
aiheuttanut vakavia seurauksia Atlantin lohelle Norjan vesistöissä, siksi ollaan huolestuneita sen
leviämisestä Finnmarkin vesimuodostumiin. Gyrodactylus salaris otetaan esille päähaasteena
mahdollisen tartunnan vakavien seuraamusten vuoksi, samalla kun naapurimaiden tilanne osoittaa,
että se näyttää leviävän uusiin vesistöihin.
Fyysiset toimenpiteet
Vesivoiman rakentaminen
Pienet ja suuret vesivoiman rakentamiset voivat huonontaa luonnon tilaa vesistössä ja sen
ympäristössä, koska fyysiset ja kemialliset olosuhteet muuttuvat. Se voi vaikuttaa kasvistoon ja
eläimistöön fyysisten ja kemiallisten olosuhteiden muuttuessa. Vaikutukset kasvistoon ja eläimistöön
aiheutuvat virtaaman vähenemisestä, eroosiosta säännöstelyalueella, maa-ainesten kulkeutumisen
muutoksista, veden lämpötilan muutoksista sekä kalojen vaellusmahdollisuuksien estämisestä.
Paatsjoki on esimerkki vesienhoitoalueen vesimuodostumasta, johon vesivoiman rakentaminen on
vaikuttanut voimakkaasti.

Vaellusesteet ja eroosiosuojaukset
Kalojen vaellusesteitä voi syntyä seurauksena fyysisistä rakenteista, kuten tiestä, jonka alta joki tai
puro pannaan kulkemaan tierummun läpi. Korkea kynnys tai virtaaman muutos voi estää kalojen
pääsyn kutu- ja kasvualueilleen. Tulvasuoja ja eroosiosuojaukset voivat muuttaa ekologiset
olosuhteet kokonaisilla jokijaksoilla lisäämällä virtausnopeutta ja poistamalla tärkeitä pohjaeliöstön,
vesikasvien ja kalojen habitaatteja ja elinalueita.

Joki on johdettu tierumpuun. Voimakas virtaama aiheuttaa vaellusesteen kaloille. Valokuva: Knut Aune Hoseth.

Rannikkoliikenne ja asutuksen kehitys
Fyysiset rakenteet, kuten satamalaitokset ja aallonmurtajat, voivat vaikuttaa fyysisiin olosuhteisiin
vähentämällä tai muuttamalla veden vaihtuvuutta ja vuorovesivirtoja. Satamatoiminnan päästöt ja
taajamien hulevedet aiheuttavat päästöjä ja saasteiden leviämistä vesiin. Saasteet, varsinkin
ympäristömyrkyt, sitoutuvat merenpohjaan, jonka sedimenteissä on paljon hienorakeista ainesta.
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Tuntematon lähde
Monissa vesimuodostumissa on rekisteröity vaikutuksia, joiden lähde on tuntematon/muu. Se ei
välttämättä merkitse sitä, että vaikutuksen lähdettä ei tunneta, vaan että kaikkia vaikutuslähteitä ei
ole mahdollista eritellä vesienhoidossa käytettävässä ohjelmistossa.
Tyypillisiä tuntemattomasta/muusta lähteestä peräisin olevia vaikutuksia suomalais-norjalaisella
vesienhoitoalueella ovat vieraslajit muikku ja kivisimppu, hajavalunta ja roskaantuminen. Sekä
hajavalunta että roskaantuminen ovat näissä tapauksissa peräisin toisen maailmansodan aikana
veteen hylätyistä jäännöksistä. Vieraslajien alkuperä tunnetaan useimmiten, ja tiedämme
esimerkiksi, että muikku on peräisin Inarijärveen 1960- ja 70-luvuilla istutetuista kannoista. Vannnett-tietokannassa ei ole kuitenkaan mitään ympäristövaikutusohjelmaa, joka antaisi meidän
rekisteröidä sodanjäännösten tai vieraslajien alkuperää, ja siksi vaikutukset rekisteröidään
tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaksi.

Sillan jäänteitä Paatsjoessa. Valokuva: Jaqueline Randles, Tromsin ja Finnmarkin lääninhallitus

Nykyisten vesienhoitosuunnitelmien (2016–2021) hyväksymisen yhteydessä lisättiin suunnitelmaan
keskushallinnon taholta suuri määrä tuntemattomasta lähteestä peräisin olevia vaikutuksia. Syy on
se, että kyseisten vesimuodostumien ympäristön tila oli huonompi kuin "hyvä" suunnitelman (2016–
2021) hyväksymisen aikana, ilman että tilanteen parantamiseksi oli rekisteröity toimenpiteitä.
Joissakin tapauksissa saattavat luonnonolosuhteet tehdä näiden vesimuodostumien tilan
huonommaksi kuin hyvä, kun taas toisissa tapauksissa kyseessä voi olla tuntemattomasta lähteestä
tuleva hajavalunta. Vesimuodostumissa, joissa on tämän tyyppisiä vaikutuksia, tulee tehdä tarkempia
tutkimuksia sen selvittämiseksi, pitääkö niissä tehdä toimenpiteitä vai ei.
Matkailu ja virkistyskäyttö
Lohikantojen hoidon päämäärä on, että lohen kutukantatavoitteet saavutetaan ja että voimme
kalastaa luonnon antamaa ylijäämää. Kutukantatavoite kertoo meille, kuinka paljon mätiä tai
kutukalaa tulee olla, jotta vesimuodostuma tuottaisi mahdollisimman paljon lohta ja loisi näin pohjan
elinkelpoiselle kannalle pitkällä aikavälillä. Kalastusmatkailu ja virkistyskalastus voivat aiheuttaa
ylikalastusta, niin että otetaan liikaa kalaa, eikä tavoitetta saavuteta.
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Saastuminen
Rajat ylittävä saastuminen
Suuri saastumisen lähde vesienhoitoalueella on venäläinen Nornickel-kombinaatti noin 7 km Norjan
rajalta Pasvikista Etelä-Varangin kunnassa. Sieltä tulevat saasteet ovat lähtöisin nikkelikaivoksen
toiminnasta ja nikkelin ja kuparin tuotannosta, joka perustuu paikalliseen malminlouhintaan. Malmi
rikastetaan briketeiksi Zapoljarnyissa ja kuljetetaan sieltä Nikelin sulattamoon, missä tuotetaan
nikkeli- ja kuparilevyjä. Brikettien tuotanto aiheuttaa ilman saastumista ja Nikelin sulattamo
tuottaa saasteita sekä ilmaan että veteen. Lisäksi Nikelin kaupungista tulee jätevesipäästöjä.
Kaivostoiminta tuottaa päästöjä sekä ilmaan että veteen. Päästöt koostuvat pääasiassa
rikkidioksidista (SO2), nikkelistä (Ni) ja kuparista (Cu).
Venäjältä tulevat saasteet ovat vaikuttaneet kielteisesti Paatsjoen vesialueen moniin
vesimuodostumiin. Seurannassa on osoitettu korkeita nikkeliarvoja (kuva 9) ja kohonneita
kupariarvoja Venäjältä virtaavan Kolosjoen suun alapuolella (kuva 10). Myös ilmalevinteistä
kuormitusta Nornickel-kombinaatista on havaittu Jarfjordtunturin järvissä (Akvaplan Niva, 2016).
Saasteilla, sekä ilmalevinteisillä että vesilevinteisillä, voi olla seurauksia vesistöjen eliöstölle. EteläVarangissa sijaitsevan Jarfjordtunturin järvien seurannassa on osoitettu, että kalakantojen
ekologinen tila on hyvä tai erittäin hyvä, mitä tulee kalojen määrään ja ikärakenteeseen, kun taas
Etelä-Varangin Karpelva-joessa lohikalojen ekologinen tila luokiteltiin välttäväksi, muun muassa
vähäisen nuorten kalojen määrän vuoksi.
Koska emme pysty kontrolloimaan Venäjän päästöjä, on tärkeää jatkaa ja kehittää edelleen
seurantahankkeita voidaksemme seurata vaikutuksia ekosysteemeihin uhatuissa vesimuodostumissa.

Kuva 9: Nikkelipitoisuudet Paatsjoessa vuosina 2011–2017. Nikkelipitoisuudet ylittävät "hyvän ekologisen tilan" raja-arvon
(oranssi viiva) koko ajanjakson aikana.
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Kuva 10: Kuparipitoisuudet osassa Paatsjokea vuosina 2011–2017. Kuolan kaupungin alapuolella pitoisuus on jonkin verran
korkeampi kuin sulattamon vaikutuksen yläpuolella. Kuparipitoisuuden tasot pysyvät "hyvän ekologisen tilan" rajoissa
(oranssi viiva).

Teollisuuden päästöjä Nikelin kaupungista. Paatsjoki etualalla. Valokuva: Stig Sandring, Tromsin ja Finnmarkin lääninhallitus
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Jätevesiviemärit, kaatopaikat ja maatalous
Vesienhoitoalueella on rekisteröity vaikutuksia, jotka ovat peräisin kunnallisista ja hajallaan olevista
viemäreistä, joissa ei ole tyydyttävää puhdistusratkaisua. Päästöt voivat johtaa ravinteiden
lisääntymiseen ja ympäristömyrkkyjen, bakteerien ja tautien leviämiseen.
Käytöstä poistetut kaatopaikat sisältävät jätteitä, jotka ovat olleet sijoitettuina usean
vuosikymmenen ajan. Sellaiset alueet voivat olla ympäristömyrkkyjen läheiseen pohjaveteen ja
pintaveteen leviämisen aktiivinen lähde.
Maatalouden valuma on hajakuormituslähde, jota rekisteröidään suhteellisen usein, mutta
useimmissa tapauksissa sen vaikutus vesiympäristöön on rekisteröity vähäiseksi. Joihinkin järviin,
joissa on pitkä viipymä, sekä pieniin jokiin ja sivupuroihin voi kuitenkin kohdistua huomattavaa
vaikutusta.

Saastuneen jäteveden päästö. Valokuva:
Mikkel Slaaen Kvernstuen.

Valuntaa vanhasta kaatopaikasta. Valokuva: Mikkel Slaaen Kvernstuen.

Teollisuus
Maalla toimivan teollisuuden, kuten telakoiden ja kaivosteollisuuden, päästöt ja valunta voivat
aiheuttaa kohonneita ympäristömyrkkyarvoja eliöstössä ja merenpohjassa. Monet ympäristömyrkyt
hajoavat hitaasti, ja niitä on luonnossa, vaikka päästöt olisivat loppuneet, ja niillä on pitkäaikaisia
negatiivisia vaikutuksia sekä terveydelle että vesiympäristölle.

4.2 Ympäristövaikutusten muutoksia
Yleisellä tasolla eivät vaikutukset ole muuttuneet olennaisesti. Samoin kuin ensimmäisellä
suunnitelmakaudella, ovat useimpien ympäristövaikutusten lähteinä vieraslajit, vesivoima ja
pistepäästöjen ja hajalähteiden aiheuttamat saasteet, niin esiintymistiheydeltään kuin
vaikutusasteeltaan.
Päivitetyn tietopohjan johdosta on rekisteröityjen ympäristövaikutusten määrä kasvanut koko
vesienhoitoalueella. Päivitetty tietopohja on johtanut monivivahteisempaan kuvaan vaikutuksista.
Toimenpiteiden toteuttaminen on myös johtanut siihen, että ympäristövaikutuksia on poistettu tai
vähennetty eräissä vesimuodostumissa.
Kyttyrälohi
Kyttyrälohi on vieraslaji, jota on esiintynyt Finnmarkissa monia vuosia, mutta vuonna 2017 sitä
raportoitiin esiintyvän epätavallisen paljon Finnmarkissa ja muuallakin maassa. Kartoitus osoitti
huomattavia määriä kyttyrälohta Finnmarkin joissa seuraavana kautena. Sen vuoksi oletetaan
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vaikutuksen lisääntyneen, samalla kun ollaan hyvin jännittyneitä siitä, paljonko kyttyrälohia palaa
jokiin vuonna 2019 ja sen jälkeisinä vuosina.
Kyttyrälohen seurantaa tehostetaan. Näin saadaan enemmän tietoa populaation kehittymisestä.
Toistaiseksi on tutkittu vähän kyttyrälohen ja luontoon kuuluvien lajien välisen kilpailun mahdollisia
negatiivisia seurauksia. Luokittelujärjestelmän mukaan pelkkä vieraslajin esiintyminen antaa aiheen
yksittäisen vesimuodostuman tilan luokittelemisen yhtä luokkaa alemmaksi. Näin ollen on
ympäristövaikutus lisääntynyt sitten edellisen kauden, kun kaikissa tutkituissa joissa on rekisteröity
kyttyrälohia.

Sähkökalastusta Annijoessa v. 2018. Kuvassa näkyy sekoitus kyttyrälohen vaelluspoikasia
ja Atlantin lohen poikasia ja munia. Valokuva: Eirik Frøiland, Tromsin ja Finnmarin lääninhallitus.

Lohenhallinnon tiedeneuvosto
Lohenhallinnon tiedeneuvosto on arvioinut norjalaisen luonnonlohikannan tilannetta, uhkatekijöitä,
kalastuksen tasoa ja muita luonnonlohta koskevia aiheita. Päivitetty tietopohja kertoo, että
liikakalastuksen ja kassikarkulaisten aiheuttamat vaikutukset ovat lisääntyneet sitten edellisen
suunnitelmakauden.
Puhdistamot ja jätevesiviemärit
Kuntien suorittama kartoitus on johtanut siihen, että useampia jätevesisektorin vaikutuksia
vesiympäristölle on rekisteröity, sekä niiden yleisyyttä että vaikutusastetta.
Toimenpiteiden toteuttaminen
Edellisen suunnitelmakauden jälkeen on toteutettu toimenpiteitä, jotka ovat johtaneet ympäristön
tilan parannuksiin eräissä vesimuodostumissa. Esimerkiksi kalojen vaellusesteiden poistamisella tai
ympäristötutkimuksilla on oletettuja ympäristövaikutuksia vähennetty tai poistettu.
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4.3 Ilmastonmuutokset
Miten ilmastonmuutokset tulevat vaikuttamaan vesienhoitoalueillamme? Vaikutukset voivat
vaihdella eri vesienhoitoalueilla. Maakuntakohtaisen yleiskatsauksen voit lukea tästä:
http://www.klimatilpasning.no/fylkesoversikt/. Norsk klimaservicesenter on laatinut ilmastoprofiileja, jotka ovat lyhyitä yhteenvetoja nykyilmastosta, odotetuista ilmastonmuutoksista ja
ilmastohaasteista, tässä: Klimaprofiler.
Finnmarkin ilmastoprofiilissa piirtyy kuva seuraavista muutoksista:

Finnmarkin ilmastoprofiilissa sanotaan edelleen, että ilmastonmuutokset voivat erityisesti aiheuttaa
tarvetta sopeutua voimakkaisiin sateisiin ja kasvaviin hulevesiongelmiin. Odotettavissa on useampia
ja suurempia tulvasateita. Vaikka sateet lisääntyvät kaikkina vuodenaikoina, johtaa korkeampi
lämpötila ja sen mukana suurempi haihtuminen siihen, että keskimääräinen vuotuinen virtaama
Finnmarkissa kasvaa suhteellisen vähän. Ilmastonmuutokset johtavat myös korkeampaan
tulvavuoksen tasoon ja vyörymävaaraan5. Kuinka suuret seuraukset muutoksista aiheutuu, riippuu
muun muassa siitä, miten hyvin yhteiskunta on varautunut niihin.
5

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-finnmark/_attachment/12030?_ts=15d9d0f0e06
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Ilmastonmuutosten haasteet vesiympäristölle
Voimakkaammat ja tiheämmät sateet voivat aiheuttaa eroosion lisääntymistä, mikä voi johtaa
ravinteiden ja sedimenttien pääsyyn vesimuodostumiin. Tämä voi muuttaa luonnonolosuhteita ja
aiheuttaa kalojen kutu- ja kasvualueiden liejuuntumista. Korkeammat lämpötilat voivat häiritä
lajiston kokoonpanoa, esimerkiksi siten, että lämpöä suosivat lajit selviävät paremmin hengissä kuin
kylmän veden lajit, kuten rautu. Maataloudessa tullaan tarvitsemaan ankarampia vaatimuksia lannan
levittämiselle kasvukauden aikana, ja reunavyöhykkeiden säilyttämisestä voi tulla tärkeä tekijä
estämään valuntaa läheisiin järviin ja jokiin. Sateiden ja tulvien lisääntyminen voi johtaa
infrastruktuurin, kuten vesi- ja jätevesilaitosten suurempaan kuormitukseen. Ilmaantuu tarve
parannuksiin ja kunnossapitoon puhdistamoissa ja jätevesiverkossa, jotta voidaan vähentää
likaantuneita päästöjä ja rajoittaa vuotoja ja putkivaurioita. Ilmastomuutoksilla on merkitystä
vesiensuojelusuunnitelman toimenpideohjelman laatimista jatkettaessa.
Turvallisuuden kannalta voi myös olla välttämätöntä rakentaa tulva- ja eroosiosuojauksia. Sellaiset
toimenpiteet vaikuttavat myös jokien ekologiaan. Tulva- ja eroosiosuojauksia rakennettaessa on
tärkeää huolehtia vesiympäristön ja ekologian huomioon ottamisesta.

Tulvajäänlähtö Tenossa. Valokuva: Eirik Frøiland, Tromsin ja
Finnmarkin lääninhallitus

Ilmastonmuutokset ja rannikkovedet
Useimmat tutkimukset osoittavat, että ilmastonmuutokset vaikuttavat negatiiviseen suuntaan
moniin merellisiin lajeihin ja ekosysteemeihin, esimerkiksi hiukkasten ja ravinteiden kulkeutumisen,
meriveden lämpenemisen ja vieraslajien leviämisen vuoksi.

4.4 Yhteiskunnan kehitys, suunniteltu aktiivisuus ja toiminta
Tuleva aktiivisuus ja toiminta voi vaikuttaa vesimuodostumiin ajan mittaan, millä saattaa olla
esimerkiksi olla vaikutuksia siihen, missä ja milloin saavutamme ympäristötavoitteet. Millainen
aktiivisuus ja toiminta tulee vaikuttamaan vesienhoitoalueemme vesimuodostumiin tulevaisuudessa?
Tässä kappaleessa puhumme tulevasta toiminnasta alueellisessa yhteydessä. Tuleva toiminta, joka
voi vaikuttaa vesimuodostumiin paikallisemmassa yhteydessä, käsitellään eri vesialueita koskevissa
liitteissä.
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Kehitys ja panostus uusiin elinkeinoihin
Finnmarkissa on suuria luonnonvaroja. Kalastus on ollut perinteisesti maakunnan tärkein elinkeino
yhdessä porotalouden ja maatalouden kanssa. Energia- ja mineraalielinkeinojen uusi kehitys tekee
Finnmarkista houkuttelevan alueen sähkövoiman rakentajille ja kaivostoimintaa harjoittaville. Kun
Barentsinmeren jakolinja on selvillä ja on saatu uusi mineraalilaki, on luonnonvarojen etsintä
lisääntynyt sekä Barentsinmeressä että maalla. Samanaikaisesti toivotaan kansallisella tasolla
vesiviljelyelinkeinon kasvua. Nämä ovat voimia, jotka voivat vaikuttaa huomattavasti Finnmarkin
taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja väestölliseen kehitykseen seuraavina vuosina, mutta tällainen
kehitys voi myös vaikuttaa vesimuodostumiin ja vesiympäristön tilaan.
Kaivostoiminta
Alueilla, joissa kaivostoimintaa on ollut aikaisemmin, joissa sitä harjoitetaan nyt ja joihin
suunnitellaan sitä, on korkea konfliktitaso, joka liittyy kysymykseen siitä, voidaanko työpaikkojen
tarpeella puolustaa vaikutuksia, joita kaivostoiminnalla on luonnonympäristöön. Kaivostoiminta ja
sivukiven läjitys aiheuttaa konflikteja luonto- ja ympäristöintressien kanssa, alkutuotantoon,
vesihuoltoon ja ruokaturvallisuuteen liittyvien intressien kanssa sekä muiden kanssa, joita päästöt
voivat koskettaa. Finnmarkin mineraalistrategioissa on priorisoituna tavoitteena, että
mineraalivaroja on hoidettava niin, että ne edistävät kestävän ja arvoja luovan mineraalielinkeinon
kehittymistä Finnmarkin väestön parhaaksi ja niin, että se voi elää rinnan maakunnan muiden
tärkeiden elinkeinojen kanssa6.
Vesiviljely
Vesiviljelyn kasvupotentiaali voi johtaa suurempien alueiden käyttöön ottoon (Fiskeri- og
havbruksstrategier for Finnmark 2011-2014). Kalanviljelyelinkeinolla on suuret visiot, ja potentiaalina
pidetään lohen ja taimenen tuotannon kasvua viisinkertaiseksi ennen vuotta 2050, verrattuna
vuoden 2010 tasoon. Sellainen kehitys edellyttää kuitenkin, että nykyiset ympäristö- ja tautihaasteet
on ratkaistu7. Kansallisella tasolla pidetään Finnmarkia maakuntana, jolla on suurin vesiviljelyn
kasvupotentiaali. Sillä voi olla merkitystä vesiympäristölle, jos laitosten lähialueelle tulee enemmän
päästöjä, tartuntavaara ja kassikarkulaisten määrä kasvaa ja lohitäitiheys kasvaa. On välttämätöntä
keskittää huomio biologiseen valvontaan ja kokonaiskuormituksen arviointiin.
Merikuljetukset vuoteen 2030 mennessä
Vuonna 2014 laadittiin liikenneministeriön tilauksesta meriturvallisuusanalyysi. Se sisältää muun
muassa ennusteita laivaliikenteen kehityksestä vuoteen 2040 mennessä8. Raportti on mukana
muodostamassa perusteita ratkaisuille, jotka koskevat ennalta ehkäisevää meriturvallisuutta ja eri
tyyppisten turvatoimenpiteiden ja eri maantieteellisten alueiden välistä priorisointia.
Ennusteiden mukaan Finnmarkin meriliikenteen odotetaan kasvavan, sekä rahti-, matkustaja- että
tankkilaivaliikenteen. Näemme myös kehityssuunnan kohti suurempia laivoja rannikollamme, mikä
asettaa suurempia vaatimuksia kulkukelpoisuudelle ja väylien esteettömyydelle. Siksi yksi
tärkeimmistä Rannikkolaitoksen (Kystverket) tehtävistä on huolehtia luotettavasta
navigoimisohjauksesta (sekä uudet merkinnät että nykyisten laitteiden kunnossapito) ja rannikon
tärkeimpien laivaväylien syventämisestä.
Öljy- ja kaasusektori
Monet öljy- ja kaasulöydöt Norjan ja Venäjän puolella Barentsinmerta vaikuttavat siihen, että öljy- ja
kaasuteollisuuden kasvulle on voimakkaat kannustimet Finnmarkissa. Kehitys edistää laivaliikenteen
kasvua ja toiminnan lisääntymistä satamissa, mikä saattaa johtaa saastumisen lisääntymiseen ja

6

https://www.ffk.no/_f/p10/i1a3c99c1-9a6f-424b-ac59-bcf75cb2ed52/mineralstrategier_for_finnmark_2015-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6d27616f18af458aa930f4db9492fbe5/no/pdfs/stm201420150016000dddpdfs.pdf
8
fhttps://www.kystverket.no/globalassets/nyheter/2015/november/prognoser_2040-rev.e-2018-02-14-002.pdf
7
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fyysisiin toimenpiteisiin rannikkovyöhykkeellä. Sen lisäksi öljyn kuljetukseen, uudelleen lastaukseen
ja muuhun merikuljetukseen liittyy vaara öljypäästöistä9.
Merenpohjan saastuminen
Suurin osa elinkeinotoiminnasta liittyy mereen, muun muassa suuret elinkeinot kalastus, vesiviljely ja
öljy- ja kaasusektori. Seurauksena aikaisemmasta ja nykyisestä toiminnasta rannikolla ovat monet
satama-alueet erittäin saastuneita. Telakkatoiminnan ja merenkulun saasteet ovat yleinen ongelma
alueella. Tämän tyyppisen toiminnan orgaaniset ympäristömyrkyt ja raskasmetallit kiinnittyvät
merenpohjan sedimentteihin ja vapautuvat veteen, mikä voi aiheuttaa seurauksia merieliöstölle.
Useissa Finnmarkin satamissa on tehty puhdistustoimenpiteitä saasteiden leviämisvaaran
vähentämiseksi poistamalla tai eristämällä saastunutta sedimenttiä. Hankkeet ovat olleet suuressa
määrin onnistuneita, mutta on osoittautunut, että varsinkin tributyltiini (TBT), polysykliset hiilivedyt
(PAH) ja kupari ovat vaikeita poistaa sedimenteistä. Se voi muun muassa johtua siitä, että saasteet
ovat kulkeutuneet niin syvälle sedimenttikerroksiin, että kaikkea ei ole saatu poistetuksi, tai että
saastumisen lähteitä ei ole pysäytetty. Siksi on edelleenkin tärkeää keskittää huomio
ympäristömyrkkyjen vähentämiseen ja niiden lähteiden kartoittamiseen alueen rannikoilla.

4.5 Yleisluonteisia haasteita
Tiedon puute vesiympäristön tilasta
Tarvitsemme paremman tietopohjan, jotta voimme arvioida vesimuodostumien todellista
vesiasetuksen vaatimusten mukaista ympäristön tilaa, varsinkin vesimuodostumissa, joissa on jo
rekisteröity ympäristövaikutuksia. Tämä tarve tulee selvästi näkyviin kuvassa 7, jossa esitetään
yhteenveto vesienhoitoalueen kymmenestä suurimmasta ympäristövaikutuksesta, missä
tuntemattomasta lähteestä peräisin oleva vaikutus on rekisteröity suhteellisen usein toistuvana ja
voimakkaasti vaikuttavana.
Myös tiedot kemiallisesta tilasta ovat hyvin rajallisia, kun 96,6 %:ssa vesienhoitoalueen
vesimuodostumista kemiallinen tila on tuntematon.
Yksityisten ja kunnallisten jätevesilaitosten kunnossapito laahaa jäljessä
Puhdistusvaatimusten noudattaminen on tärkein kriteeri arvioitaessa jätevesipalvelujen standardia.
Vuonna 2015 arvioitiin, että vain noin puolet laitoksista noudatti kaikkia puhdistusvaatimuksia10.
Kunnossapitovelka on suuri, ja vaaditaan huomattavia investointeja rappeutumisen ja vuotojen
vähentämiseksi. Kunnossapitovelka aiheuttaa monia haasteita, muun muassa resurssien ja
rahoituksen suhteen. Samanaikaisesti alueella on suuri tarve tarkistaa kunnalliset jätevesisuunnitelmat ja kartoittaa tila, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva tilanteesta. Haasteiden
odotetaan kasvavan edelleen ilmastonmuutosten myötä.
Suunnitteluprosessin epävarmuus
Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa olemme olleet epävarmoja organisonnista ja vesienhoitoalueen
vesienhoitoviranomaisvastuun siirtämisestä. Vesiasetuksen muutos tapahtui prosessin myöhäisessä
vaiheessa. Lisäksi meiltä puuttuvat ne kansalliset ohjeet, joiden pitäisi selvittää vesienhoitoviranomaisten ja muiden toimijoiden toimintavaltuudet vesienhoitotyössä. Tällä on merkinnyt
tarvittavalle esityölle epävarmaa ohjausta ja vesienhoitoalueen ja vesialueiden suunnitteluohjelman
ja päähaasteiden valmiiksi saamista.

9

https://www.ffk.no/_f/p10/i493769e4-40cb-41dc-a97e-a4a38ea7aada/ffk_brosjyre_petroleumsstrategi_nett.pdf
https://www.rif.no/wp-content/uploads/2018/05/rif_stateofthenation_2015_lavopploeselig.pdf
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Vesialueilla tehtävä työ
Aktiiviset vesialueet ovat avainasemassa varmistamassa hyvää kuntien välistä koordinaatiota,
viranomaisten välistä koordinaatiota ja sidosryhmien osallistumista.
Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesialueet osallistuivat aktiivisesti ensimmäisenä suunnitelmakautena, ja niiden tekemässä työssä on paljon sellaista, mikä on luonnollista ottaa mukaan
ajantasaistettuun ja tarkistettuun suunnitelmaan. Resurssien puutteen vuoksi vesienhoitoviranomaisen on ollut priorisoitava niiden vesialueiden avustamista, jotka eivät osallistuneet
ensimmäiseen suunnitelmakauteen. Se merkitsee sitä, että suomalais-norjalainen vesienhoitoalue ei
ole saanut yhtä paljon taloudellista tukea kuin aikaisemmin.
Maakunta on vesienhoitoviranomainen kahdella vesienhoitoalueella ja kaikkiaan kymmenellä
vesialueella. Tarvitsemme lisää avustusmäärärahoja ja ennakoitavan rahoitusmallin, niin että
vesienhoitoviranomainen voi muodollistaa ja jatkaa toimintaa kaikilla vesialueillaan, myös niillä, jotka
osallistuivat aktiivisesti ensimmäiseen suunnitelmakauteen.
Resurssien puute ei rajoitu vesialuetasolle. Vesiasetuksen mukainen työ on laaja-alaista ja
priorisoinneista, rahoituksesta ja käytettävissä olevista resursseista riippuvaista monessa eri
portaassa.
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5. Vesienhoitoalueen ympäristötavoitteet ja poikkeukset
Mitä hyvä vesiympäristö merkitsee meille? Useimmille ihmisille hyvä vesiympäristö merkitsee
käytännössä, että he saavat hanasta riittävästi ja puhdasta vettä, jota voi turvallisesti juoda ja käyttää
ruoanlaittoon ja pesemiseen. Elinkeinoelämälle se merkitsee käytännössä, että vesi on tarpeeksi
puhdasta maatalouteen, kalanviljelyyn, elintarviketeollisuuteen ja vesivoimantuotantoon. Luonnolle
hyvä vesiympäristö merkitsee sitä, että vesi on puhdasta ja sitä on tarpeeksi lohelle, taimenelle,
ankeriaalle, jokisimpukalle ja muille eliöille, jotka elävät vesistöissä ja rannikkovesissä. Ulkoilulle ja
matkailulle hyvä vesiympäristö merkitsee käytännössä sitä, että on puhtaita ja turvallisia
uimarantoja, että on mahdollista kalastaa joessa ja rannikolla, että voi samoilla ja nauttia koskien
kohinasta ja purojen solinasta ja että vesistössä on sekä riittävästi että houkuttelevaa vettä, jossa voi
meloa, soutaa ja laskea koskia. Mikäli lähestymme vesienhoidon ympäristötavoitetta, hyvää
ekologisesta ja kemiallisesta tilaa, tai saavutamme sen, edistää se parempia olosuhteita myös monille
näistä tärkeistä käyttäjäryhmistä.
Vesienhoidon tärkein päämäärä on hyvä vesiympäristö. Vesiasetuksessa se on määritelty selvästi
hyväksi ekologiseksi ja kemialliseksi tilaksi. Voit lukea lisää päätavoitteista, ankarammista
ympäristötavoitteista, määräaikojen lykkäämisestä, lievemmistä ympäristötavoitteista ja
sopeutetuista ympäristötavoitteista tästä.

5.1 Ympäristötavoitteet alueellisessa vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2016–2021
Vesienhoitosuunnitelmat, joiden mukaisesti työskentelemme nyt (2016–2021), päätettiin
vesienhoitoalueilla vuonna 2015 ja hyväksyttiin ministeriöissä vuonna 2016.
Norjan vesienhoidon pitää edistää myös muiden kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden
saavuttamista. Lue siitä lisää tästä.
Ympäristötavoitteet ovat tärkeitä, sillä niiden tarkoitus on suojella vesistöjä ja rannikkovesiä
huonontumiselta ja parantaa ja ennallistaa ympäristön tilaa, niin että se saavuttaa hyvän ekologisen
ja kemiallisen tilan. Vesienhoitosuunnitelmat edistävät yhteistä panostusta saastumisen ja muiden
negatiivisten vaikutusten vähentämiseen rannikkovesissä, pohjavesissä ja vesistöissämme.
Vesistöissä, joiden ympäristön tila on hyvä, on vähän saasteita, ne soveltuvat uimiseen,
talousvedeksi, urheilukalastukseen ja muihin hyviin luontoelämyksiin. Rannikkovedet, joissa on vähän
ympäristömyrkkyjä, antavat turvallista kalaruokaa ja tuleville sukupolville mahdollisuuden korjata
meren satoa.
Alla esitellään luonnollisten vesimuodostumien ympäristötavoitteet nykyisessä
vesienhoitosuunnitelmassa.

2%
8%

90%
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Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien ympäristötavoitteet alla olevassa taulukossa:

5.2 Ympäristötavoitteiden muutoksia ja poikkeuksia
Vesienhoitoalueen ympäristötavoitteissa ja poikkeuksissa ei ole tehty muutoksia sen jälkeen, kun
ministeriöt hyväksyivät suunnitelman vuonna 2016. Ympäristötavoitteiden ja poikkeusten
ajantasaistaminen tarkistettuihin vuosien 2022–2027 suunnitelmiin on priorisoitu tehtävä.

5.3 Tärkeitä käyttäjien intressejä
Päätavoitteen, hyvän vesiympäristön, lisäksi voi olla tapauksia, joissa tärkeät käyttäjien intressit
vaativat ankarampia ympäristötavoitteita. Vesistöihin, pohjavesiin ja rannikkovesiin liittyvät
käyttäjien intressit ovat moninaisia. Olisi liian tilaa vievää kuvailla kaikkia käyttäjien intressien
muotoja ja laajuuksia, mutta antaaksemme joitakin esimerkkejä, mainitsemme valikoiman
vesienhoitoalueelle relevanteista käyttäjien intresseistä (taulukko 3). Käyttäjien intressit perustuvat
vuosien 2016–2021 vesienhoitosuunnitelmaan ja vesialueilta saatuun palautteeseen.

Taulukko 3: Käyttäjien intressejä Finnmarkin vesienhoitoalueella. Luettelo perustuu vuosien 2016–2021
vesienhoitosuunnitelmaan ja vesialueilta saatuun palautteeseen.

Kuningasrapu
Kuningasravun suhteen on eri ryhmien välillä erimielisyyttä, toiset pitävät sitä hyödynnettävänä
luonnonvarana, toiset vieraslajina, joka vaikuttaa negatiivisesti meren ekologiaan. Keskustelussa on
kyse siitä, onko hoidon tulkinta oikea. Hallituksen selonteko nro 40 (2006-2007) laskee pohjan
kuningasravun kahdelle hoitosysteemille. Itä-Finnmarkissa kuningasrapua käsitellään kiintiöitynä
uusiutuvana luonnonvarana, kun sen taas Länsi-Finnmarkissa katsotaan olevan vieraslaji, jota
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kalastetaan kannan vähentämiseksi.
Ruokaturvallisuusvirastossa (Mattilsynet) nähdään, että nykyään on tapahtumassa muutos
pakastetuotteiden kaupasta elävän kuningasravun kauppaan. Tämä aiheuttaa sen, että useammilla
yrityksillä on suurempi tarve voida säilyttää eläviä kuningasrapuja, mikä vaatii puhdasta merivettä.
Ruokaturvallisuus ja saasteet
Ruokaturvallisuus on olennainen käyttäjäintressi Finnmarkissa. Joissakin vuonoissa. satamissa ja
järvissä on ympäristömyrkkypitoisuus niin korkea, että Ruokaturvallisuusvirasto varoittaa syömästä
alueella eräitä tyyppejä itse kalastettuja kaloja ja äyriäisiä. Suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella
tämä koskee useita makean veden muodostumia Etelä-Varangissa11. Samalla on annettu koko maata
koskeva varoitus makean veden kalojen elohopeapitoisuuden vuoksi12.
Kaivostoiminta ja ympäristövaikutukset
Alueilla, joissa on entistä, nykyistä tai suunniteltua kaivostoimintaa, on korkea konfliktitaso koskien
sitä, voiko työpaikkojen tarve puolustaa kaivostoiminnan vaikutuksia luonnonympäristöön.
Kaivostoiminta ja läjitys aiheuttavat konflikteja luonto- ja ympäristöintressien, alkutuotannon,
vesihuollon ja ruokaturvallisuuden kanssa ja muiden päästöjen kanssa kosketuksiin joutuvien kanssa.
Kaivosteollisuuden ja kalastuksen välinen konflikti liittyy siihen, että kaivosteollisuus aiheuttaa
raskasmetalli- ja flokkulointipäästöjä, joilla on tuntemattomia negatiivisia seurauksia meren
eliöstölle. Ruokaturvallisuus on ollut vähäisen huomion kohteena meriläjitystapauksissa, ja metallien
ja kemikalioiden mahdollista myrkyllisyyttä ja vaikutusta kaloihin ja äyriäisiin on dokumentoitu
puutteellisesti. Näiden näkökohtien tulee olla osana suoritettavia vaikutusten arviointeja.
Kalanviljely ja luonnonlohi-intressit
Joissakin tapauksissa syntyy konflikteja luonnonlohiresurssien käyttäjien ja vesiviljelyelinkeinon
välille. Intressien vastakohtaisuudet voivat muun muassa koskea kassikarkulaisia ja geneettistä
vaikutusta luonnonlohikantoihin.
Vesihuolto
Mahdollisuus saada hyvää ja hygieenistä talousvettä on olennainen käyttäjäintressi Finnmarkissa.
Asukkaat saavat vetensä pääasiassa kunnallisista vesilaitoksista, joista useimmat puhdistavat veden
yksinkertaisella UV-desinfioinnilla. Useimmat laitokset toimittavat talousvettä, jonka hygieeninen
laatu on tyydyttävä. Pintavesiä käyttävillä vesilaitoksilla on nykyisin haasteita, kun raakavesilähteiden
laatu muuttuu. Vesilaitoksen puhdistusmenetelmä ei silloin sovellu raakaveden laatuun, mikä vaatii
investointeja ja puhdistamojen uudistamista.
Erityistä varovaisuutta vaativat käyttäjät, kuten sairaalat, vanhainkodit ja elintarviketuottajat,
asettavat suuria vaatimuksia veden laadulle ja toimitusvarmuudelle. Ruokaturvallisuusvirasto näkee,
että monilla vesilaitoksilla on haasteita toiminnan varmistamisessa omavalvonnan, valmiussuunnitelmien ja käytönvalvonnan avulla.
Vesivoiman säännöstely ja ulkoilun, kalastuksen ja luonnonsuojelun intressit
Vesivoiman rakentamisessa on vastakohtaiset intressit elinkeinoelämän (säännöstelijöiden,
rakentajien ja paikallisen elinkeinoelämän) ja ulkoilun, kalastuksen, luonnonsuojelun ja
alkutuotannon välillä. Intressit ovat vastakohtaisia, koska ympäristöarvot rakennetun vesistön
varrella laskevat voimantuotannon seurauksena.

11

http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/oversikt_over_havner_fjorder_og_innsjoer_med_forurensning
12
http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/ferskvannsfisk_og_kvikksolvforurensing
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6. Toimenpiteet vesienhoitoalueen ympäristötavoitteiden
saavuttamiseksi
Mitä teemme pitääksemme parempaa huolta vesistämme? Siihen haluamme vastata tässä luvussa.
Tässä on yhteenveto koko vesienhoitoalueella tehtävästä vesiympäristötoimenpiteiden
toteutuksesta.
Tässä asiakirjassa kerrotaan, millainen vesiemme tila on, mitkä ovat tärkeimpien ihmisperäisten
vaikutusten aiheuttamia päähaasteita vesiympäristössä. Näitä tietoja käytämme
ympäristötoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen suojellaksemme, parantaaksemme ja
ennallistaaksemme vesiympäristöämme. Vesienhoidon tavoite on nähdä tuloksia hyvänä
vesiympäristönä meille ja jälkeläisillemme, sillä puhdas ja elävä vesi on tärkeää niin terveyden,
elämänlaadun, työpaikkojen ja talouden kuin koko luonnonelämän monimuotoisuuden kannalta.
Toimenpideohjelmista, joita noudatamme nyt (2016–2021) päätettiin vesienhoitoalueilla vuonna
2015. Ohjelmat sisälsivät monia toimenpitoehdotuksia vesiympäristön suojelemiseksi,
parantamiseksi ja ennallistamiseksi. Ehdotettuja toimenpiteitä toteuttaa se viranomainen, jolla on
lakiperusta tai muita vaikutuskeinoja toimenpiteen toteuttamiseksi.
Monet toimenpiteistä ovat lakimääräisiä perustoimenpiteitä, niiden lisäksi tulevat täydentävät
toimenpiteet, jotka menevät pidemmälle kuin lain vaatimukset, mutta jotka ovat välttämättömiä
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Voit lukea lisää toimenpiteistä tästä.

6.1 Alueellisen vesienhoitosuunnitelman toimenpiteet vuosina 2016-2021
Monenlaiset aktiviteetit vaikuttavat vesimuodostumien ympäristön tilaan, siksi on toimenpiteet
jaettu eri sektoriviranomaisten kesken, riippuen siitä, mitä lainsäädäntöä ja valtuuksia ne hoitavat
(kuva 11). Jaon perusteella on selvää, että Tromsin ja Finnmarkin lääninhallituksella on vastuu
useimmista toimenpiteistä. Syynä on se, että suurin osa toimenpiteistä on vaikutusten kartoitusta ja
niitä torjumistoimenpiteitä, joista lääninhallitus saastetorjuntaviranomaisena on vastuussa. Tietojen
hankkiminen muodostaa suuren investointikustannuksen, mutta se on tärkeää, jotta toimenpidetyypistä tehdään oikeita päätöksiä. On tärkeää, että sektoriviranomaiset koordinoivat ja tekevät
yhteistyötä tietojen hankinnassa, niin että tietopohjaa parannetaan mahdollisimman pienillä
kustannuksilla. Tämä kuva ei kuitenkaan kerro paljoakaan kustannusten jakautumisesta, koska
toimenpiteen suorittaja voi olla muu kuin vastuuviranomainen.

Kuva 11: Toimenpiteiden jakautuminen toimenpidevastuullisten viranomaisten kesken Finnmarkin vesienhoitoalueella
alueellisen vesienhoitosuunnitelman 2016–2021 mukaan. Lähde: Vann-nett 6.joulukuuta.
*KLD = Ilmasto ja ympäristöministeriö
** NVE = Norjan vesistö- ja energiahallitus
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Perustoimenpiteet ja täydentävät toimenpiteet
Toteutettavat toimenpiteet jaetaan perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin (kuva 10)
Vesiympäristön suojelemiseksi ja parantamiseksi on tärkeää, että lainsäädäntömme määräämät
toimenpiteet toteutetaan. Niitä kutsumme perustoimenpiteiksi. Perustoimenpiteitä ovat esimerkiksi
saastetorjuntalain mukainen puhdistusvaatimus jätevesilaitoksille ja teollisuudelle, tai lannoitusasetuksen vaatimukset maataloudelle. Perustoimenpiteet on tehtävä riippumatta siitä, saavuttavatko
vesimuodostumat ympäristötavoitteen hyvä ekologinen ja kemiallinen tila.
Jos perustoimenpiteiden toteutus ei riitä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, meidän on
harkittava täydentäviä toimenpiteitä. Ne ovat toimenpiteitä, jotka menevät pidemmälle kuin lain
vaatimukset, mutta ovat välttämättömiä vesiasetuksen ympäristövaatimusten täyttämiseksi.
Esimerkki täydentävästä toimenpiteestä on laaja-alainen vesistön ennallistaminen.

Kuva 12: Toimenpiteiden jakautuminen perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin Finnmarkin vesienhoitoalueella
alueellisen vuosien 2016–2021 vesienhoitosuunnitelman mukaan. Lähde: Vann-nett 6.joulukuuta.

6.2 Toimenpiteiden toteutuksen tilanne
Taulukosta 4 ja kuvasta 13 käy ilmi toimenpiteiden toteutuksen tilanne. Edellisen suunnitelmakauden
jälkeen on toteutettu ja käynnistetty useita vesienhoitotoimenpiteitä. Niiden joukossa on kalojen
vaellusesteiden poistoa, jäteveden puhdistusratkaisujen uusimista, vieraslajien poistokalastusta ja
tiedonhankintaa, jolla selvitetään vesiympäristön tilaa ja ympäristövaikutusastetta.
Suurimmalla osalla toimenpiteistä status on ehdotettu, lykätty tai suunniteltu. Yksi syy on se, että
vesienhoitotoimenpiteet vaativat resursseja ja voivat merkitä suuria kustannuksia toimenpiteen
toteuttajalle, mikä tekee niiden toteuttamisesta haastavaa. Toimenpiteiden jakautuminen seuraa
periaatetta "likaaja maksaa", mutta joissakin yhteyksissä on ollut vaikeaa jakaa tämä vastuu oikean
viranomaisen ja toimijan kesken.
Työtä jatkettaessa tulee tärkeäksi panostaa toimenpideohjelman 2017–2021 toimenpiteiden
toteuttamisen arviointiin. Se tulee tehdä olemassa olevissa yhteistyöelimissä, mutta se on myös
yksittäisen sektoriviranomaisen ja toimenpiteen haltijan tehtävä.
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Taulukko 4: Sumalais-norjalaisen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden eteneminen.Lähde:

Vann-nett 1.tammikuuta.

Kuva 13: Toimenpiteiden toteutus vaikutustekijää kohden Finnmarkin vesienhoitoalueella. Eri vaikutustekijöitä koskevat
toimenpiteet voivat jakautua eri sektoriviranomaisten ja toimenpiteenhaltijoiden kesken. Lähde: Vann-nett 7.joulukuuta.
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Kuvissa on esimerkkejä toimenpiteiden toteutuksesta ennen ja jälkeen parannustoimenpidettä. Toimenpiteen jälkeen kalat
ja vesieläimet pääsevät ihmisten tekemän esteen ohi, ja samalla sen läpi voi liikkua kanootilla tai veneellä.

6.3 Ilmastomuutokset, ilmastoon sopeutuminen ja toimenpiteet
Toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on varauduttava ilmastonmuutoksiin. On arvioitava
vesimuodostumien suojelua, parantamista ja ennallistamista koskevia toimenpiteitä siltä kannalta,
että ne ovat mahdollisimman kestäviä ilmastonmuutoksissakin:






Varaudutaan todennäköisiin tai mahdollisiin ilmastonmuutoksiin. Erityisen tärkeää pitkään
vaikuttavissa ja/tai paljon maksavissa toimenpiteissä.
Toimenpiteet, jotka kestävät eri ilmasto-olosuhteissa, valitaan ensimmäisinä
Toimenpiteet, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat pienimmät, valitaan ensimmäisinä
On arvioitava, toimiiko toimenpide tulevissa ilmasto-olosuhteissa
On arvioitava, onko toimenpiteellä negatiivisia ilmastovaikutuksia
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7. Alueellisen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman
laatimisen eteneminen
Tässä asiakirjassa olemme käyneet läpi ympäristön tilaa, vaikutuksia, ympäristötavoitteiden
saavuttamista ja toimenpiteiden toteutusta. Vesiasetuksen mukaan ympäristötavoitteet pitäisi
lähtökohtaisesti saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Kaikkia ympäristötavoitteita ei ole mahdollista
saavuttaa tämän määräajan kuluessa. Syitä ovat muun muassa toimenpiteiden puuttuva rahoitus, tai
se että jotkin toimenpiteet tarvitsevat pidemmän ajan saadakseen toivotun vaikutuksen.
Vesiasetuksessa on poikkeusmääräyksiä tällaisia tapauksia varten, muun muassa ajallinen lykkäys.
Vaikutuksiin (sektoreihin) liittyvät priorisoinnit voivat siksi koskea toimenpiteiden toteuttamisen
järjestystä.
Monilla toimijoilla ja viranomaisilla on vastuu ympäristötavoitteiden saavuttamisesta, ympäristön
tilan huononemisen estämisestä ja ennallistamistoimenpiteiden käynnistämisestä.
Vesienhoitoviranomaiset ovat yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän, sektoriviranomaisten ja
vesialueiden kanssa tarkastelleet vesienhoitoalueemme ympäristövaikutuksia, ympäristötavoitteiden
saavuttamisen tilannetta ja toimenpiteiden toteuttamista.
Tulemme vesienhoitoalueellamme priorisoimaan sellaisen vesienhoitosuunnitelman ja
toimenpideohjelman laatimista, joka tasapainottaa mahdollisimman hyvin eri näkökohtia, samalla
kun lakimääräisiä vaatimuksia on noudatettava. Jotta se onnistuisi, pyydämme kaikkia kuulemisviranomaisia kertomaan, mitä priorisointeja pidätte tärkeimpinä tässä työssä ajantasaistetun ja
tarkistetun alueellisen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimiseksi.
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