10.4
Pintavesien tilan parantamistarpeet
Rehevöitymistä ja liettymistä aiheuttavan ravinne- ja kiintoainekuormituksen
vähentäminen
Koko vesienhoitoaluetta koskevana ravinne- ja kiintoainekuormituksen tavoitteena
on enintään nykytason suuruinen kuormitus siellä, missä vallitsee vesien erinomainen tai hyvä ekologinen tila, eikä tila ole vaarassa heikentyä ravinnekuormituksen
seurauksena. Näissä vesissä yleensä riittävät nykykäytännön mukaiset toimenpiteet.
Erityistä huomiota kuormituksen hallintaan on kiinnitettävä sellaisilla alueilla, joilla
on runsaasti vesistöjä kuormittavaa toimintaa tai joilla se on perusteltua vesistön
suojeluarvojen turvaamiseksi. Tällaisia osa-alueita vesienhoitoalueella ovat erityisesti
Kemijoen alaosa, Simojoen vesistö sekä Ounasjoen vesistön alajuoksu.
Kuormituksen vähentäminen nykytasosta on tarpeen erityisesti niissä vesistöissä,
jotka ovat hyvää huonommassa tilassa tai hyvä/erinomainen tila uhkaa heikentyä
rehevöittävän ravinnekuormituksen vuoksi. Kemijoen vesienhoitoalueella tällaisia
alueita ovat Kaakamojoki ja Kaisajoki sekä joukko rehevöityneitä, lähinnä matalia
järviä. Näissä järvissä ongelmana on usein myös sisäinen kuormitus, mikä johtuu
aikojen saatossa voimakkaan kuormituksen seurauksena pohjasedimenttiin varastoituneista ravinteista. Erityisesti latvavesistöissä ja muissa pienissä virtavesissä
metsätalouden toimien seurauksena on tapahtunut haitallista liettymistä. Näissä
vahinkojen korjaaminen edellyttää kunnostamista.
Rannikon tyydyttävässä tilassa olevien sisempien alueiden tilan parantaminen edellyttäisi sekä suoraan rannikkovesiin kohdistuvan piste- ja hajakuormituksen että jokien mukana tulevan kuormituksen vähentämistä. Rannikkovesien tilaan vaikuttavat
tekijät ovat osin luontaisia, ja a-klorofylliin perustuvat luokittelurajat vaikuttavat
luontaisiin olosuhteisiin nähden liian tiukoilta. Lisätutkimukset alueelle soveltuvan
luokittelun kehittämiseksi ovat välttämättömiä, jotta ekologinen tila voitaisiin määrittää ja tilatavoitteet asettaa luotettavasti.
Taulukko 10.4.1. Esimerkkejä keskeisten vesimuodostumien ravinnekuormituksen vähentämistarpeista.
Fosforin vähentämistarve
Kaakamojoki
Kaisajoki

Typen vähentämistarve

tP/a

%

tP/a

%

1,87
0,73

30
20

-

-

Uittoperatut virtavedet
Lapin velvoitekunnostetuissa jokikohteissa on kalataloudellisen kunnostamisen osalta täydennyskunnostustarvetta. Osa koskialueista on edelleen monotonisia uittorännejä. Lapissa on uiton jälkeen velvoitekunnostettuja koskialueita kaikkiaan noin
1 300 ha. Kyseillä jokialueilla on täydennyskunnostustarpeen takia inventoitava
koskipinta-alaa noin 7 00 ha.
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Pienet virtavedet
Viime vuosisadan puolivälin jälkeen tehdyt purojen perkaukset, metsä- ja suo-ojitukset, hakkuut virtavesien rannoilla ja teiden rakentamiset tieojineen ja -rumpuineen
ovat muuttaneet merkittävästi useimpien Lapin pienten virtavesien tilaa Enontekiötä
ja pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Pienvesien suojelussa ongelmien ennaltaehkäisy on ensiarvoisen tärkeää, mutta jo aiheutettujen vahinkojen korjaaminenkin
on välttämätöntä. Kunnostuskustannukset ovat kertaluontoisia, mutta virtavesien
kunnostamisen tuottama hyöty kertautuu vuosien myötä mm. kasvaneena arvokalojen poikastuotantona. Kunnostaminen tukee myös biologista monimuotoisuutta ja
tapauskohtaisesti myös suojeltavien lajien lisääntymismahdollisuuksia (mm. jokihelmisimpukka). Metsäpurojen kunnostustarvetta on selvitetty puroinventoinnein eri
puolella Lappia. Inventoinnit ovat antaneet huolestuttavan kuvan Lapin pienten virtavesien tilasta alueilla, jotka ovat metsätalouden piirissä. Karkeana arviona voidaan
pitää, että metsätalouden vaikutuspiirissä olevilla alueilla noin puolet purovesistä
on kunnostuksen tarpeessa.
Taulukko 10.4.2. Esimerkkejä keskeisten vesimuodostumien hydrologis-morfologiseen tilan parantamistarpeista.
Hydrologia

Morfologia

Kemijoen alaosa

-

Esteellisyyden vähentäminen/
vaellusesteiden poisto

Uittoperatut
virtavedet

Virtausolojen parantaminen
ja monipuolistaminen

Uoman monimuotoisuuden lisääminen/
Kutualueet, poikastuotantoalueet

Pienet virtavedet

Virtausolojen parantaminen
ja monipuolistaminen

Uoman monimuotoisuuden lisääminen/
Kutualueet, poikastuotantoalueet

9

8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Akkunusjoki
Ala-Kemijoki
Kaakamojoki
Kaisajoki
Käsmäjoki
Ternujoki
Vuotosjoki
Kelujärvi-Matalajärvi
Vaalajärvi

5
6
2

4
3

1
0

50

100 km

© Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MML/09, SYKE

Kuva 10.4.1. Vesimuodostumat, joiden tila edellyttää toimia kuormituksen/rakenteellisten muutosten vaikutusten vähentämiseksi.
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Rakennetut ja säännöstellyt vesistöt
Lapin järvien vesistösäännöstelyjen vaikutuksista ja kehittämistarpeista valmistui
selvitys vuonna 2005. Esiselvityksen suosituksia noudattamalla voidaan parantaa
kyseisten järvien ekologista tilaa niiltä osin kuin se ei aiheuta merkittävää haittaa
tulvasuojelulle, voimataloudelle tai virkistyskäytölle. Vain harvoissa tapauksissa
liiallinen kuormitus on syynä säännöstellyn vesialueen hyvää huonompaan tilaan.
Lokan tekoaltaan ja Luiron tilan parantamismahdollisuuksia selvitetään meneillään
(vuonna 2009) olevassa säännöstelyn kehittämishankkeessa ja vaelluskalojen palauttamista Kemijoen vesistöön yritetään meneillään olevassa kalatiehankkeessa.

10.5
Pohjavesien tilan parantamistarpeet
Kemijoen vesienhoitoalueella pohjavesimuodostumat ovat paljolti luonnontilaisia ja
ihmistoiminta vähäistä. Tarkasteltavana olevilla I- ja II-luokan pohjavesialueilla ei ole
todettu merkittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia pohjavesissä, eikä pohjaveden
määrällisessä tilassakaan ole puutteita. Näin ollen ei ole merkittäviä riskitekijöitä, joiden
mukaan alueita määräytyisi riskipohjavesialueiksi ja kaikki alueet ovat hyvässä tilassa.
Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä voidaan jatkossa myös ylläpitää pohjavesien hyvää tilaa. Pohjavesien suojelutarve tulee huomioida edelleen mm. asutuksen
ja lomarakentamisen kaavoituksessa ja kaava-alueiden ulkopuolisessa rakentamisessa. Pohjavesialueilla, jotka ovat kaava-alueiden ulkopuolella ja viemäröimättömillä
alueilla, tulee jätevesien maaperäimeyttämisen suhteen antaa rajoituksia pohjavesien
suojelutarpeen mukaan.
Lähitulevaisuudessa vuoteen 2015 mennessä ei ole näkyvissä sellaisia uusia hankkeita tai sellaista ihmistoimintaa, joka tulisi merkittävästi uhkaamaan pohjavesien
hyvää tilaa.
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11			 Vesienhoidon toimenpiteet

11.1
Johdanto
Vesienhoidon keskeisenä tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteet, joilla
voidaan saavuttaa vesienhoitolain mukaiset ympäristötavoitteet. Kemijoen vesienhoitoalueella toimenpiteet on yksilöity pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmissa.
Tässä luvussa esitetään toimenpideohjelmien yhteenveto.
Toimenpiteellä ymmärretään monesti suoraan vesistöön, sen valuma-alueelle tai
kuormittaviin tai muuttaviin tekijöihin kohdistuvaa toimenpidettä (esimerkiksi
jätevesien käsittely, järven kunnostus, lannoituksen vähentäminen. Näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan erilaisia ohjauskeinoja, kuten lainsäädännöllisiä,
hallinnollisia, rahoituksellisia ja tiedollisia keinoja sekä tutkimusta ja kehittämistä.
Vesipuitedirektiivi ja vesienhoitoasetuksessa erotellaan perustoimenpiteet ja täydentävät toimenpiteet. Perustoimenpiteiksi katsotaan pääosin yhteisölainsäädännön
pohjalta edellytetyt toimenpiteet. Koska kansallisen lainsäädännön soveltamisala on
laajempi kuin yhteisösäädöksissä, katsotaan perustoimenpiteiksi myös kansalliseen
lainsäädäntöön pohjautuvien säädösten mukaisia toimia kuten haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen. Täydentävät toimenpiteet nojautuvat usein taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön ja ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisia. Tällaisia ovat
esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet.
Koska Suomessa vesiensuojelua toteutetaan jo nyt laajemmin, kuin perustoimenpiteet edellyttävät, on vesienhoidon suunnittelussa tehty jako nykykäytännön mukaisiin ja lisätoimenpiteisiin. Ensin on arvioitu riittävätkö jo toteutetut ja vuoteen 2015
mennessä toteutettavat nykykäytännön mukaiset toimet vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Näiden toimien laajuutta on arvioitu niiden vuosittaisten toteuttamismäärien, ja niiden arvioidun kehityksen pohjalta. Mikäli ne eivät
riitä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, on suunniteltu lisätoimenpiteitä. Nämä
ovat pääosin samoja kuin nykykäytännön mukaiset toimet, mutta niitä ehdotetaan
toimeenpantaviksi kohdealueella nykyistä laajemmin.
Uudet toimet, joiden toteutuminen perustuu olemassa oleviin säädöksiin ja päätöksiin tai joihin toiminnanharjoittajat voidaan niiden perusteella velvoittaa, ovat siis
nykykäytännön mukaisia. Muut uudet toimet ovat lisätoimenpiteitä. Lisätoimenpiteitä kohdistetaan erityisesti sinne, missä niitä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi
tai säilyttämiseksi tarvitaan.
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Ympäristötavoitteiden saavuttaminen ei kaikin osin ole mahdollista vuoteen 2015
mennessä tiedossa olevilla, kustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan kohtuullisilla toimenpiteillä. Suunnittelun keskeinen osa onkin selvittää, miltä osin tavoitteet voidaan
saavuttaa ja miltä osin esitetään määräajan pidentämistä vesienhoitolain mukaisilla
edellytyksillä vuoteen 2021 tai 2027.
Suunnitelmat ja arviot perustuvat alueelliseen asiantuntijatyöhön, jota toimenpideohjelmia laadittaessa on tehty vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Toimenpideohjelmien laatimista varten valmisteltu opasmateriaali on lisäksi ollut nähtävänä ympäristöhallinnon www-sivuilla. Vesiensuojelun valtakunnalliset toimintalinjat on paljolti määritelty vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 tehdyssä valtioneuvoston päätöksessä.
Päätöstä ja sen taustaselvityksiä on käytetty hyväksi toimenpiteiden suunnittelussa.
Kustannukset esitetään vesienhoidon seuraavan suunnittelukauden 2010–2015 investointeina, vuosittaisina käyttökustannuksina sekä pääomitettuina vuosikustannuksina.
Suunnittelukauden investoinneilla tarkoitetaan investointien kokonaiskustannuksia
koko suunnittelukaudelle 2010–2015. Vuosittaisella käyttökustannuksella tarkoitetaan
toimenpiteen käytön tai ylläpidon kustannuksia vuodessa. Vuosikustannuksessa otetaan toimenpiteen käyttö ja ylläpitokustannuksen lisäksi huomioon toimenpiteen investointikustannuksen yhdelle vuodelle pääomitettu osuus. Pääomituksessa toimenpiteen
investointikustannus kuoletetaan sen elinkaaren aikana. Elinkaaren pituus vaihtelee
toimenpiteittäin. Esimerkiksi yhdyskuntapuhdistamojen pääomitetut vuosikustannukset on laskettu 30 vuoden elinkaarelle. Vuosikustannuksen laskennassa on käytetty 5 %
korkokantaa.
Vaikutus viranomaisten toimintaan
Toimenpideohjelmissa esitettyjä toimenpiteitä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi,
suojelemiseksi, parantamiseksi taikka ennallistamiseksi toteutetaan monilla eri keinoilla. Toimet eivät ole vesienhoitolain nojalla suoraan julkishallintoa tai yksittäisiä
toiminnanharjoittajia velvoittavia. Hyväksytyillä toimenpide-ehdotuksilla on joka
tapauksessa valtion ja kuntien viranomaisten toimintaa vahvasti ohjaava vaikutus.
Valtio edistää toimien toteuttamista talousarviomäärärahojen puitteissa ja muilla
käytettävissä olevilla keinoilla. Eräät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri
tahojen (EU, valtionhallinto, kunnat, toiminnanharjoittajat, yksittäiset kansalaiset)
valmiuteen kehittää ja toimenpanna niitä.
Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa on annettu säännöksiä
muun muassa ympäristönsuojelulaissa (86/2000, 1300/2004) ja vesilaissa (264/1961,
1301/2004). Molemmissa laeissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien vaikutuksista lupamenettelyyn. Lupamenettelyissä tulee ottaa tarpeellisilta
osin huomioon, mitä vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen
vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Vesienhoitosuunnitelma ei sellaisenaan
estä yksittäisen luvan myöntämistä, eivätkä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tule suunnitelman perusteella toiminnanharjoittajaa sitovaksi. Lisäksi voimassa olevien
lupien tarkkailumääräyksiä voidaan joutua täsmentämään vastaamaan vesienhoidon
seurannan tarpeita.
Jos vesienhoidon ympäristötavoitteita ei saavuteta tehdyistä toimenpiteistä huolimatta
suunnitelmassa esitetyssä aikataulussa, voi olemassa olevan kansallisen ympäristönsuojelulainsäädännön ja/tai soveltamiskäytäntöjen kehittäminen ja muuttaminen olla
tarpeen. Lainsäädännön muutostarpeet kohdistuvat kuitenkin ensimmäisen suunnittelukauden jälkeiselle ajalle, kun on saatu arvio siitä, onko ympäristötavoitteet saavutettu.

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015

89

11.2
Sektorikohtaiset toimenpiteet
Yhdyskunnat
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaisesti asukasvastineluvultaan vähintään
100 henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetun puhdistamon toimintaan tai vähintään
100 henkilön asumajätevesien johtamiseen muualle kuin yleiseen viemäriin on haettava
ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 § edellyttää kuitenkin ympäristölupaa myös edellä sanottua vähäisempään jätevesien johtamiseen, jos siitä saattaa aiheutua
vesistön tai vesistöä vähäisemmän uoman pilaantumista. Ympäristölupavirasto ratkaisee
luvan, kun puhdistamoon viemäröidyn jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli
4 000. Pienempien puhdistamoiden ympäristöluvat ratkaisee alueellinen ympäristökeskus. Lupamääräyksillä varmistetaan, että puhdistamon toiminta täyttää ympäristösuojelu-, jäte- ja naapuruussuhdelain mukaiset vaatimukset ja että toiminnasta ei aiheudu
kohtuutonta haittaa vesien käytölle eikä veden laadun merkittävää heikkenemistä.
Ympäristöluvat edellyttävät toimijoilta määräysten mukaisia puhdistamokohtaisia
toimenpiteitä. Ympäristöluvat sisältävät mm. kuormitusta ja laitosten saneeraamista
koskevia määräyksiä. Vesihuoltolaitoksilla on myös päätöksiä jätevesien siirtoviemäreiden rakentamisesta ja jäteveden käsittelyn keskittämisestä.
Levin jätevedenpuhdistamon saneeraus on käynnissä ja suuremmassa saneeraustarpeessa ovat seuraavaksi Hetan, Tervolan ja Kaukosen jätevedenpuhdistamot. Muut merkittävät jätevedenpuhdistamot toimivat pääosin nykyisten lupaehtojen mukaisesti.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden osalta nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
ovat pääsääntöisesti riittäviä vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Parannettavaa on kuitenkin erityisesti häiriötilanteisiin varautumisessa ja viemäriverkoston saneeraustarveselvityksissä sekä varsinaisissa viemäreiden saneerauksissa.
Merkittäviä alueellisia siirtoviemäreiden rakentamishankkeita on käynnissä Kemijärven ja Simo-Kemin alueilla. Kemijärvellä käynnissä oleva Suomu–Isokylä siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen valmistuu 2010. Tällöin, voidaan lakkauttaa
nykyinen Suomun jätevedenpuhdistamo ja jätevesien johtaminen Peräojaan ja edelleen Kemijärven Suomulahteen loppuu. Siirtoviemärin vaikutusalueella on yhteensä
195 kiinteistöä, jotka on jatkohankkeilla mahdollista liittää keskitettyyn viemärijärjestelmään. Hankkeen kustannusarvio on 3 milj. €. Simon-Kemin siirtoviemäri
valmistuu 2010.Tällöin voidaan lakkauttaa nykyiset Asemanseudun ja Maksniemen jätevedenpuhdistamot ja jätevesien johtaminen Nikkilänjärveen, Simojokeen,
Haukelanojaan ja Postilahteen loppuu. Siirtoviemärin vaikutusalueella on yhteensä
230 kiinteistöä, jotka on mahdollista jatkohankkeilla liittää keskitettyyn viemärijärjestelmään. Hankkeen kustannusarvio on 1,9 milj. €.
Pohtimolampi-Sinettä siirtoviemärin rakennussuunnitelmat valmistuvat 2009
ja hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2010–2011. Siirtoviemärin valmistumisen
jälkeen voidaan lakkauttaa Pohtimolammen jätevedenpuhdistamo. Jatkohankkeilla
on lisäksi mahdollista liittää viemäriverkostoon välialueen sekä Lehtojärven ja Songan alueiden kiinteistöt. Hankkeen kustannusarvio on 0,9 milj. €.
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Viemäröinnin laajentaminen vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla ja viemäröinnin
ulottaminen vesihuoltolain mukaisesti vanhoille rakennetuille alueille sekä uusille
kaava-alueille sen mukaan kun kaavan mukainen maankäyttöalueella toteutuu mahdollistaa noin 3 350 asukkaaan liittymisen keskitettyyn viemäriverkostoon.
Olemassa olevat vesiensuojelutoimet ovat myös kaudella 2010–2015 nykykäytännön
mukaisia toimia. Myös uudet toimet, joiden toteutuminen perustuu olemassa oleviin
säädöksiin ja päätöksiin, tai joihin toiminnanharjoittajat voidaan niiden perusteella
velvoittaa, ovat rahoituskehyksestä riippumatta nykykäytännön mukaisia. Lisätoimenpiteitä Kemijoen vesienhoitoalueelle ei ole esitetty.
Kustannukset
Investointikustannusten arvioinnissa on käytetty vesihuollon alueellisista yleissuunnitelmista, kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmista ja ympäristöhallinnon tietokannoista saatavaa tietoa sekä kuntien toimittamaa tietoa. Uusien alueiden
viemäröinti-investointien arvioinneissa on ottettu huomioon yhdyskuntarakenteen
muutos ja kaavoitus. Vesihuoltolaitosten käyttö- ja ylläpitokustannukset on arvioitu
viemärilaitosten jätevesimaksuun perustuen.
Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden arvioidut investointikustannukset ovat
vesienhoitoalueella vuosina 2010–2015 noin 12,2 milj. €. Investointien annuiteettikustannukset ovat noin 0,8 milj. € vuodessa, kun kuoletusaika on 30 vuotta. Yhdyskuntien
vesiensuojelutoimien vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 17 milj. €.
Kaikki toimenpiteet ovat nykykäytännön mukaisia toimia (taulukko 11.2.1).
Taulukko 11.2.1. Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden määrät ja investointikustannukset
suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Kemijoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Määrä

Viemäröinnin laajentaminen 3 350
kaava-alueille1
asukasta
Uudet siirtoviemärit
59 km
(ennen 1.1.2009 päätetyt)1
Viemärilaitoksen
142 865
käyttö- ja ylläpitokustannus1 asukasta
Yhteensä
1 Perustoimenpide

Investoinnit
Käyttö- ja
suunnitteluylläpitokaudella
kustannukset
1 000 €
1 000 €/a

Vuosikustannus
1 000 €

6 365

414

5 801

377

ei arvioida

16 843

16 843

12 166

16 843

17 634

Haja-asutus
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Haja- ja loma-asutuksen nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä ovat viemäriverkostojen laajentaminen haja-asutusalueille sekä talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkkojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (542/2003)
edellyttämät kiinteistökohtaiset toimenpiteet.
Haja-asutuksesta aiheutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä ensisijainen
toimenpide on viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn keskittäminen vesihuollon ja
ympäristön kannalta järkevästi. Käytännössä uusia viemäriverkostoja tulisi rakentaa
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alueille, joissa keskitetyn jätevedenpuhdistuksen järjestäminen on vesiensuojelullisesti kustannustehokasta. Asiaa tulisi tarkastella kuntien laatimia vesihuoltolain
mukaisia kehittämissuunnitelmia päivitettäessä ja suunnitelmissa tulee esittää ne
alueet, joille keskitetty viemäriverkosto jatkossa rakennetaan. Päivitetyt suunnitelmat
otetaan huomioon myös valtion vesihuoltoavustuksia suunnattaessa. Kuntakohtaisten suunnitelmien lisäksi tarvitaan ylikunnallisia suunnitelmia sekä kyläkohtaisia
suunnitelmia.
Tiheästi rakennetuilla haja-asutusalueilla ja taaja-asutusalueilla jätevedet tulisi viemäröidä ja johtaa käsiteltäväksi pohjavesialueiden ulkopuolelle. Samoin jo olemassa
olevien viemärien kunnosta on huolehdittava. Uusi asutus tai siihen liittyvät toiminnot, kuten puhdistamot, on kaavoituksen avulla ohjattava pohjavesialueiden
ulkopuolelle ja pohjavesialueiden muodostumisalueen läpi mahdollisesti menevät
siirtoviemärit tulisi suojata.
Lapin ympäristökeskus on alustavasti selvittänyt yhteistyössä kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa haja-asutuksen viemäriverkostojen rakennushankkeet, jotka ovat
toteutettavissa vuoteen 2015 mennessä. Selvityksen pohjana on käytetty kuntien
vesihuollon kehittämissuunnitelmia ja vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia.
Selvityksen perusteella Kemijoen vesienhoitoalueella viemäröitäviä alueita ovat
Sodankylässä Vuotson viemäröinnin laajennus ja Mantovaara, Kemijärvellä Soppela ja Räisälä, Rovaniemellä Autti-Pirttikoski, Kittilässä Köngäs, Keminmaassa
Tuiskuvaara, Torniossa Kaakamo sekä Simossa Simonkylä. Kemijoen vesienhoitoalueella uusien viemäröitävien alueiden kustannusarviot ovat yhteensä 3,12 milj. €.
Useimmissa tapauksissa alueelle rakennetaan tai uusitaan myös vesijohtoverkosto.
Autti-Pirttikoski viemäröinnin yhteydessä rakennetaan myös jätevedenpuhdistamo.
Muissa kohteissa jätevedet voidaan johtaa olemassa olevalle puhdistamolle.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä tärkein lainsäädännöllinen keino on asetus
haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Asetus koskee sekä vakinaista asutusta että
loma-asutusta. Asetuksen mukaan vuoteen 2014 mennessä haja-asutuksen jätevesistä tulee poistaa 85 % fosforista, 40 % typestä ja 90 % orgaanisesta aineksesta.
Kymmenen vuoden siirtymäkausi (2004–2014) koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Uusien kiinteistöjen osalta asetuksen vaatimat puhdistustehot
ovat voimassa heti.
Haja-asutusalueiden asukkaiden kannalta on tärkeää, että asetuksen vaatimukset
samoin kuin poikkeukset ovat hyvissä ajoin tiedossa. Kiinteistön jätevesijärjestelmän
tehostamiseen tulisi ryhtyä ajoissa, jotta voitaisiin välttää ruuhkat vuoden 2014 lähestyessä. Tämän takia myös kunnilta sosiaalisin perustein haettavan asuntorahaston
avustuksen enimmäistulorajaa on vuosille 2008–2010 korotettu 30 %. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus myös saada verotuksessa kotitalousvähennys kiinteistöllä
toteutetuista jätevesien käsittelyyn liittyvistä töistä.
Talousjätevesiasetuksen 4 §:n 2 momentti antaa kunnalle mahdollisuuden ympäristönsuojelumääräyksissä asettaa erikseen määritellyille alueille asetuksessa määritellyt alemmat tavoitetasot jätevedenpuhdistukselle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten on syytä selvittää ne alueet, joissa ympäristölle aiheutuva riski ei ole suuri
ja joille voitaisiin ko. alemmat tavoitteet antaa.
Ympäristönsuojelulain 18 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
hakemuksesta myöntää valtioneuvoston asetuksessa säädetystä velvoitteesta kiinteistökohtaisen poikkeuksen enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus
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voidaan myöntää, jos asetuksessa edellytetyt toimet kokonaisuutena arvioiden ovat
kiinteistön jäteveden käsittelyvaatimusten noudattamiseksi kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä vähäisenä.
Lapin alueella kattavin selvitys kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn tasosta on
tehty EU-rahoitteisen Simojoki-Life (2002–2007) hankkeen yhteydessä. Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tila voidaan olettaa saman tasoiseksi myös muualla Lapin
alueella, joten kokonaisuutena voidaan arvioida, että noin 10 % kiinteistökohtaisista
jätevedenkäsittelyjärjestelmistä täyttää asetuksen vähimmäisvaatimukset.
Haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelykustannukset kohdistuvat kiinteistöjen omistajille. Kustannustehokkain vaihtoehto on kompostikäymälä ja harmaiden
vesien imeytys. Muut vaihtoehdot ovat huomattavasti kalliimpia. Haja-asutuksen
jätevesien käsittelyn tehostamiseen voi harkinnanvaraisissa tapauksissa saada valtion
vesihuoltoavustusta.
Arvioitujen viemäriverkostojen laajentamisten ja uusien viemäriverkostojen rakentamisten jälkeen viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille Kemijoen vesienhoitoalueella jää noin 12 170 vakinaisesti asuttua kiinteistöä ja noin 11 520 vapaa-ajan
asuntoa.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät taloudet tarvitsevat neuvontaa jätevesijärjestelmien valinnassa ja yhteispuhdistamoihin liittyvissä sopimuksissa, sekä puhdistamoiden käyttöön ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnassa tulee kiinnittää
erityisesti huomiota kuivakäymälöiden suosimiseen ja muutenkin jätevesien määrän
vähentämiseen.
Lapin ympäristökeskus on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on vastata viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesien puhdistusta koskevaan tiedontarpeeseen. Vuoden kestävän hankkeen kohderyhmänä ovat sekä kiinteistöjen
omistajat että kunnat. Vuoden 2009 aikana järjestetään noin 70 neuvonta- ja yleisötilaisuutta eri puolilla Lappia. Hankkeen kustannusarvio on 2 140 000 € ja sen rahoittaa
Lapin TE-keskus EU:n Maaseuturahastosta.
Tiedotushankkeen tavoitteena on auttaa kiinteistöjen omistajia valitsemaan kiinteistölleen sopiva, taloudellinen ja asetuksen vaatimukset täyttävä jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Hankkeen aikana järjestetään ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia kiinteistönhaltijoille yhdessä kuntien kanssa. Tilaisuuksia järjestetään kolmesta neljään kappaletta
jokaisen kunnan alueella vuoden 2009 kevään, kesän ja syksyn aikana.
Kustannukset
Haja-asutusalueilla merkittävimmät kustannukset aiheutuvat toisaalta viemäriverkoston laajentamisesta niille alueille, joilla toimenpide on teknistaloudellisesti ja
vesiensuojelullisesti järkevää sekä toisaalta haja-asutuksen jätevesiasetuksen edellyttämistä kiinteistökohtaisista investoinneista.
Haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamisen ja kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn investointikustannusten sekä käyttö- ja ylläpitokustannusten yksikkökustannuksina on käytetty keskimääräisiä valtakunnallisia tietoja. Yksittäisen
kiinteistön osalta kustannuksissa on suuri vaihteluväli.
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Haja-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteiden arvioidut investointikustannukset
ovat vesienhoitoalueella suunnittelukaudella noin 54,5 milj. €. Investointien annuiteettikustannukset ovat 20–30 vuoden taloudellisella pitoajalla noin 4,3 milj €/a
ja kokonaiskustannukset noin 7,9 milj. €/a, kun kustannuksiin sisällytetään myös
käyttö- ja ylläpitokustannukset (taulukko 11.2.2).
Taulukko 11.2.2. Haja- ja loma-asutuksen kiinteistöjen vesiensuojelun investointikustannukset
suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Kemijoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiette

Määrä

Investoinnit
suunnittelukaudella
1 000 €

Käyttö- ja
ylläpitokustannukset *
1 000 €/a

Vuosikustannus
1 000 €

Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Viemäriverkoston laajentaminen
haja-asutusalueille1 (kiinteistö)

1 020

6 120

ei arvioida

398

Uudet haja-asutuksen kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät1 (kiinteistö)

10 950

43 800

2 190

5 705

Uudet loma-asutuksen kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät1 (kiinteistö)

2 300

4 600

230

599

Nykyisten haja-asutuksen kiinteistökohtaisten järjestelmien käyttö- ja
ylläpito1 (kiinteistö)

1 220

244

244

Nykyisten loma-asutuksen
kiinteistökohtaisten järjestelmien
käyttö- ja ylläpito1(kiinteistö)

9 216

922

922

3 586

7 868

Yhteensä

54 520

Lisätoimenpiteet
Koulutus ja neuvonta 2
* Suunnittelukauden lopulla
1 Perustoimenpide
2 Täydentävä toimenpide

ei arvioida

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Yhdyskuntien vesihuollon kustannukset katetaan pääosin liittymismaksuilla sekä
vesi- ja jätevesimaksuilla. Jätevesimaksuilla katetaan käyttö- ja ylläpitokustannusten
lisäksi myös tarvittavat uusinvestoinnit, mm. viemärien saneeraukset, uusimiset ja
puhdistamoiden perusparannukset. Viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen vesihuollon kustannukset maksetaan kiinteistökohtaisesti.
Kunnilla on vastuu huolehtia vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentamisesta
vesihuoltolain mukaisesti. Vesihuoltolaitoksilla on vastuu toteuttaa yhteinen vesihuolto toiminta-alueillaan. Näiden toiminta-alueiden ulkopuolella vastuu hajaasutukselle ehdotettujen toimien toteuttamisesta on ensisijaisesti kiinteistön omistajilla.
Valtion rahoitustuen osuus vesihuollon kokonaisinvestoinneista on viime vuosina
ollut noin 10 % suuruusluokkaa. Alueellisesti ja paikallisesti rahoitustuella on kuitenkin ollut suuri merkitys. Vesihuollon tukemisesta annetun lain mukaisesti tuetaan
alueellisen vesihuoltoyhteistyön aikaansaamista, vesihuollon turvaamista erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaamista maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla
sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemistä taikka niiden tilan parantamista. Taloudellisten kannustimien tarve lisääntyy suunnittelukaudella haja-asutuksen
jätevesiasetuksen vaatimusten edellyttämien toimenpiteiden seurauksena.
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Vastuu haja-asutukselle ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta on ensisijaisesti
kiinteistön omistajilla. Yhdyskunnille ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja
viemäröinnin laajentamisesta haja-asutusalueelle mahdollisuuksien mukaan vastaavat ensisijaisesti vesihuoltolaitokset.
Yhdyskuntien sekä haja- ja loma-asutuksen ohjauskeinot
Valtakunnallisella tasolla on tärkeää kehittää lainsäädäntöä ja taloudellisia ohjauskeinoja. Alueilla korostuu lainsäädännön toimeenpanon edistäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen ja vesihuollon suunnittelun kehittäminen.
Hajajätevesiasetuksen mukaiset toimet eivät ole käynnistyneet toivotulla tavalla ja
asetuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii lisäpanostusta tiedottamisessa, hyvien
käytäntöjen käyttöönotossa ja valvontaviranomaisten tulkintojen yhdenmukaistamisessa. Tärkeää olisi myös yhä lisääntyvästä vapaa-ajan asutuksesta aiheutuvan
kuormituksen hillitseminen. Jotta vapaa-ajan asutuksen aiheuttama kuormitus ei
lisääntyisi, tulisi loma-asunnoilla käyttää varustetason ja käyttöasteen noususta huolimatta pääosin kuiva- ja kompostikäymälöitä myös uudisrakentamisessa.
Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen tavoitteiden mukaista toteutumista ja viemäriverkostojen laajentamista niille alueille joissa se on teknisesti, taloudellisesti sekä
elinkaari huomioiden tarkoituksenmukaista, voidaan selvästi edistää taloudellisella
tuella sekä neuvonnalla.
Lainsäädännön kehittäminen
Vesihuoltolain tarkistamisen yhteydessä tulisi selvittää tarve vesihuollon liiketoiminnan valvonnan kehittämiseen kustannusten kattamisen ja kustannusvastaavuuden
toteutumisen varmistamiseksi. Hulevesilainsäädäntöä tulisi kehittää vesihuoltolain
sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkistusten yhteydessä ottaen huomioon myös
ympäristönsuojelun vaatimukset.
Vesihuoltolain ja terveydensuojelulain tarkistamisessa sekä ympäristönsuojelulain
mukaisessa ympäristölupamenettelyssä tulisi kiinnittää huomiota vesien tilassa tapahtuviin häiriötilanteisiin ja poikkeuksellisiin luonnonoloihin varautumiseen.
Lainsäädännön toimeenpanon edistäminen
Kuntien vesihuollon kehittämissuunnittelmien päivittäminen on ajankohtaista ja niiden
laatua tulisi parantaa siten, että suunnitelmassa osoitetaan alueet, jotka maankäytön kehittämisen ja vesihuollon kannalta on tarkoituksenmukaista saattaa viemäriverkostojen
piiriin. Näille alueille on tarpeen vahvistaa toiminta-alue viimeistään siinä vaiheessa kun
verkoston laajennukseen on sitouduttu.
Kuntien tulisi nykyistä tehokkaammin käyttää mahdollisuutta antaa ympäristönsuojelumääräyksiä vesiensuojelullisin perustein. Esimerkiksi hajajätevesiasetuksen
soveltamiseksi on mahdollista antaa asetuksen mukaisesta perustasosta poikkeavia
käsittelyvaatimuksia riippuen paikallisista olosuhteista.
Maankäytön valtakunnallisia tavoitteita olisi edistettävä kaavoituksessa vesien
suojelun osalta sekä hyviä käytäntöjä maa-aineisten oton ja pohjavesien suojelun
yhteensovittamisessa.
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Taloudellinen ohjaus
Vesihuoltoa olisi tuettava edelleen vähintään nykykäytännön mukaisesti EU:n, valtion ja kunnan varoin. Tukemisessa on otettava kuitenkin huomioon vesihuoltolain perusperiaate; vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä
voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset saneeraustoiminta
mukaan lukien. Vesihuoltolain mukaisista kustannusten kattamisen ja kustannusten vastaavuuden periaatteista huolimatta vesihuollon investointeja, esimerkiksi
siirtoviemäreitä ja haja-asutusalueiden vesihuoltoa, voidaan tukea, jos tuen avulla
saavutetaan vesiensuojelullisesti parempi ratkaisu, tai jos toimenpide ilman tukea
johtaisi kohtuuttomiin liittymismaksuihin.
Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanon tehostamiseksi on tarpeen kehittää nykyisiä taloudellisia ohjauskeinoja kuten kotitalousvähennystä ja korjausrakentamisen tuen perusteita.
Pohjavesien tilaa sekä vedenhankinnan varmuutta ja turvallisuutta olisi parannettava eri toimijoiden yhteistyötä kehittämällä tavoitteena varmistaa riittävä rahoitus
pohjavesiselvityksiin, seurantoihin ja pohjavesisuunnitelmien laatimiseen.
Tiedollinen ja neuvonnallinen ohjaus
Haja-asutuksen jätevesihuollon tietopohjaa ja ohjausta tulisi tehostaa kunnissa, jolloin
neuvonnan taso ja tehokkuus nousisi nykyisestä. Jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja
loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa tulisi edistää nykyisestä.
Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun ja kunnan vesihuollon kehittämissuunnittelun
tasoa tulisi nostaa vedenhankinnan ja jätevesihuollon järjestämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon maankäytön suunnittelun tarpeet, vesihuollon toimintavarmuus, haja-asutuksen vesihuollon kehittäminen ja laitosrakenteen kehittämistarpeet.

Teollisuus ja yritystoiminta
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Teollisuuden jätevesien käsittelyn tehostaminen suunnittelukaudella on nykykäytännön
mukaista, jos se perustuu olemassa olevaan lupaan tai lupakäsittelyssä tehtävään päätökseen. Myös uusien tai tulevien lupien mukaiset toimet ovat nykykäytännön mukaisia mukaan lukien parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen mukaiset vaatimukset.
Teollisuuden ympäristöluvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja
-asetuksessa. Ympäristönsuojelulain 28 §:n nojalla myös sellainen toiminta, josta
saattaa aiheutua vesien pilaantumista, mutta jota ei asetuksessa ole erikseen mainittu,
on luvanvaraista. Useimmat sellaiset teolliset toiminnat, joista kuormitusta vesiin
muodostuu, on toki myös erikseen asetuksessa luvanvaraisiksi säädetty.
Teollisuuden ympäristölupakäsittelyssä sovelletaan kulloinkin parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) jätevesien kuormituksen vähentämiseksi. Teollisuuden prosessitekniikkaa kehitetään ja ravinteiden käyttöä jätevedenpuhdistamoilla optimoidaan.
Massa- ja paperiteollisuuden vesistökuormitus vesienhoitoalueella on laskenut voimakkaasti 1980- ja 1990-luvuilla ja osin vielä 2000-luvullakin tuotantoprosessien ja puhdistusmenetelmien kehittymisen ja käyttöönoton sekä Kemijärven sellutehtaan lopettamisen
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myötä. Merkittävintä väheneminen on ollut kiintoainekuormituksessa, happea kuluttavassa kuormituksessa, fosforikuormituksessa ja ympäristölle haitallisten aineiden (mm.
orgaaniset klooriyhdisteet, rasva- ja hartsihapot) kuormituksessa. Myös typpikuormitus
on vähentynyt selvästi. Tehtailla on käytössä aktiivilietelaitokset tai aktiiviliete- ja flotaatiolaitosten yhdistelmät. Nykyiset puhdistusmenetelmät ja kuormitustasot täyttävät BATvaatimukset. Ravinne- ja muun kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimet jatkuvat
Kemin alueen tehtaissa, mutta vesistöön kohdistuvassa kokonaiskuormituksessa ei niiden
osalta ole tällä vesienhoitokaudella odotettavissa kovin suuria muutoksia.
Ympäristönsuojeluasetuksen (2000) mukaan kaikilla yli 10 hehtaarin turvetuotantoalueilla
tulee olla ympäristölupa. Tämä koskee myös vanhoja turvetuotantoalueita. Luvat ovat
pysyviä, mutta lupaehdot tarkistetaan noin 10 vuoden välein. Turvetuotannon ympäristöluvissa ratkaistaan toiminnan vesiensuojelu tapauskohtaisesti. Turvetuotannossa otetaan
käyttöön koko elinkaaren vaikutukset huomioon ottaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Turvetuotannon sijoittumista suunnataan ensisijaisesti jo ojitetuille alueille. Lähes
80 % Kemijoen vesienhoitoalueen turvetuotantoalueista on käytössä pintavalutuskenttä
joko ympärivuotisesti tai kesäaikaan (tilanne vuonna 2006, VAHTI). Muita käytössä olevia
vesiensuojelurakenteita ovat laskeutusaltaat joko virtaamasäädöllä tai ilman.
Uusilla alueilla pintavalutuskenttä on ensisijainen vesiensuojelumenetelmä. Vesiensuojelun tehostamistoimenpiteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti lupamenettelyn (uuden
luvan tai lupaehtojen tarkistamisen) yhteydessä. Lupamääräykset sisältävät myös vesiensuojelun edelleen tehostamisen. Vesienhoitokaudella turvetuotantopinta-alat pysyvät vähintään nykyisellä tasolla siten että uusilla alueilla pyritään korvaamaan tuotannosta poistuvat. Turvetuotantopinta-alat voivat myös kasvaa, mikäli lähiaikojen energiataloudelliset
ratkaisut tukevat turvetuotannon lisäämistä. Arvioidun kysynnän kasvun perusteella turvetuotantopinta-alan on laskettu kasvavan koko Lapin alueella noin 1 150 ha. Mikäli pintaalojen suhde vesienhoitoalueittain pysyy samana, pinta-ala kasvaisi Kemijoen vesienhoitoalueella noin 970 ha.
Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kg/a kuivarehua tai
sitä vastaava määrä muuta rehua, tai jossa lisäkasvu on vähintään 2 000 kg/a, tai joka on
kooltaan vähintään 20 ha luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä on ympäristönsuojelulain perusteella ympäristöluvanvarainen. Lupamääräyksissä on yleensä annettu
rajoituksia mm. allastilavuuteen tai pinta-alaan sekä rehujen ravintosisältöön, mikä vaikuttaa suoraan ravinnekuormitukseen. Luvat ovat yleensä määräaikaisia.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Teollisuuden nykykäytännön mukaiset vesiensuojelukustannukset vuodelta 2006
koottiin valtakunnallisesti vesienhoitoalueittain tilastokeskuksen toimesta. Tiedot on
kerätty suoralla kyselyllä käyttäen apuna otantamenetelmää kaivos- ja kaivannaisteollisuudelta, valmistavalta teollisuudelta sekä energia- ja vesihuollolta.
Investoinnit sisältävät investoinnit sekä jätevesien käsittelyyn että prosessimuutoksiin, joiden tarkoituksena on jätevesipäästöjen ennalta ehkäiseminen. Käyttö- ja
kunnossapitokulut sisältävät jätevesihuollon omassa laitoksessa, kuten energian,
materiaalit, kemikaalit, palkat ja tarkkailun. Maksut sisältävät maksut muualla suoritetuista toimenpiteistä, kuten jätevesimaksut yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille
sekä ulkopuolisten suorittaman tarkkailun. Kustannukset eivät sisällä pohjaveden
suojeluun kohdistettuja maksuja, kalanistutusvelvoitteisiin liittyviä kustannuksia,
kalatalousmaksuja eivätkä vesiensuojelumaksuja. Teollisuuden kustannukset ovat
nykykäytännön mukaisia ja EU-raportoinnissa perustoimenpiteiden kustannuksia.
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Teollisuuden investointikustannukset on yhdenmukaistettu muiden sektoreiden
kanssa laskemalla investointien annuiteetti. Se on laskettu olettaen, että vesiensuojelua edistävien toimenpiteiden elinkaari on 30 vuotta ja korkokanta 5 %. Teollisuuden
vesiensuojelutoimien vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 9 milj. €,
kun lukuun sisällytetään käyttökustannukset ja maksut 5 milj. €/a.
Kalankasvatuksen vesiensuojelukustannukset on arvioitu vuonna 2006 tuotetun kalamäärän perusteella. Sisävesien maalaitoksissa vesiensuojelukustannukset ovat arviolta
keskimäärin 2,65 €/kalakilo, kun otetaan huomioon rehujen kehittämiskustannukset,
ATK-ohjatun ruokintajärjestelmän, jätevesien käsittelyn ja lietteen poiston ja tarkkailun
kustannusten vesiensuojelun osuus. Arviot kalankasvatuksen yksikkökustannuksista
perustuvat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija-arvioon. Kalankasvatuksen kustannukset ovat nykykäytännön mukaisia ja EU-raportoinnissa perustoimenpiteiden kustannuksia. Kalankasvatuksen vesiensuojelukustannukset vesienhoitoalueella ovat yhteensä noin 2 milj. €/a ja noin 12 milj. € suunnittelukaudella 2010–2015.
Turvetuotannon toimenpiteet ovat yleensä nykykäytännön mukaisia. Kemiallinen
käsittely voi olla nykykäytännön mukainen toimenpide tai lisätoimenpide. Lapin
alueella kemiallista käsittelyä ei ole toistaiseksi arvioitu tarvittavan.
Kustannusten arviointi on perustunut Turveteollisuusliitolta saatuihin investointi- ja
käyttökustannuksiin, jotka on esitetty vesienkäsittelymenetelmittäin tuotantopintaalaa kohden.
Olemassa olevilla turvetuotantoalueilla vesiensuojelumenetelmien kustannukset on
laskettu käyttökustannuksina. Vesiensuojelun perusrakenteet – toimenpide on esitetty koko olemassa olevalle tuotantopinta-alalle ja muut toimenpiteet sen mukaan,
miten ne ovat käytössä. Pintavalutuskentät on laskettu pumppausta vaativan kentän
kustannusten mukaan.
Uusien turvetuotantoalueiden vesiensuojelutoimenpiteiden kustannukset on arvioitu
sekä investointi- että käyttökustannuksina. Kustannukset on arvioitu käyttämällä
pumppausta vaativan pintavalutuskentän vastaavia kustannuksia.
Turvetuotannon nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden investointikustannukset
ovat 2,4 milj. € vesienhoitoalueella vuosina 2010–2015. Käyttökustannukset ovat
0,4 milj. €/a. Vesiensuojelutoimien vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä
noin 0,6 milj. € (taulukko 11.2.3).
Taulukko 11.2.3. Turvetuotannon vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella,
käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin
annuiteetin summa) Kemijoen vesienhoitoalueella.
Nykykäytäntö

Määrä

Pintavalutuskenttä pumppaamalla
(kesä/ympärivuotinen)(tuotantoha)1

3 141 ha

Turvetuotantoalueiden jälkihoito1

1 722 ha

Vesiensuojelun perusrakenteet
(tuotantoha)1

4 075 ha

Virtaaman säätö (tuotantoha)

248 ha

1

1

1 894

94

246

103

103

517

245

286

1

1

2 411

443

636

2

Yhteensä
1 Perustoimenpide

98

Investoinnit
Käyttö- ja ylläpitoVuosisuunnittelukaudella
kustannukset
kustannus
1 000 €
1 000 €/a
1 000 €
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Vastuu teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta
on alan yrityksillä. Yhteiskunnan tukea suunnataan pääosin uusien innovaatioiden
kehittämiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea voi saada
esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät ympäristötekniikan kehittämistä ja vesiensuojelua. Kalankasvattajat voivat saada harkinnanvaraista EU-tukea uusien laitosten
rakentamiseen tai vanhojen laitosten perusparantamiseen Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR). Tuen määrä voi olla 35–70 % laitosten ympäristönsuojelua parantavista
investoinneista.
Teollisuuden vesiensuojelun keskeiset  ohjauskeinot
Lainsäädännön kehittäminen ja toimeenpanon edistäminen
Teollisen toiminnan aiheuttamia haitallisia vaikutuksia vesiympäristölle estetään ja
lievennetään ympäristönsuojelulain (2000/86) mukaisessa lupapäätöksessä annettavilla
määräyksillä. Ympäristölupamääräyksiä tarkistetaan määräajoin, yleensä 7–10 vuoden
välein, vastaamaan uusinta lainsäädännön ja teknologian kehittymistä. Ympäristölupa- ja valvontaviranomaisten ammattitaito, tietojärjestelmät ja resurssit ovat keskeisiä
lupapäätöksen sisällön määräytymisen kannalta. Erityiskysymyksenä on viime vuosina
korostunut riskienhallinnan parantaminen häiriö- ja satunnaispäästöjen estämiseksi.
Teollisuuden yhdennettyä päästöjen hallintaa koskevaa IPPC-direktiiviä (2008/1/EC)
ollaan uudistamassa Euroopan unionissa. Uusi teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi
(IE-direktiivi) hyväksyttäneen vuonna 2010. Uudistuksen tarkoituksena on mm. vahvistaa
parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) määrittämistä ja soveltamista ympäristölupaprosessissa. Suomessa tullaan vastaavasti tarkistamaan ympäristönsuojelulainsäädäntöä.
Muutoksella on vaikutuksia ympäristölupamenettelyyn ja lupapäätösten sisältöön.
Ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla annettiin joulukuussa 2008 direktiivi
2008/105/EY. Sen kansallisen toimeenpanon edellyttämiä muutoksia vesienhoidon
lainsäädäntöön ja vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetukseen
(2006/1022) on alettu valmistella. Kansallisten säädösten tulisi direktiivin mukaan
olla voimassa heinäkuussa 2010. Säädöksellä pyritään estämään ja vähentämään
mm. teollisesta toiminnasta peräisin olevien vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten
aineiden päästöjä vesiin. Teollisuuden käyttämien ja tuottamien kemikaalien aiheuttamia ympäristöriskejä on lisäksi tarkoitus merkittävästi estää ja vähentää EU:n
REACH-asetuksen mukaisilla toimenpiteillä.
Vesien hoidon järjestämisestä annettu laki (2004/1299) ja asetus (2006/1040) samoin
kuin vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetus vahvistavat jatkossa
vesiympäristön ja pohjavesien tilalle asetettujen tavoitteiden ja ympäristönlaatunormien huomioon ottamista teollisen toiminnan ympäristölupamääräyksiä annettaessa.
Turvetuotannon osalta ohjauskeinoina esitetään:
• Laaditaan kansallinen suo- ja turvemaiden strategia.
• Uusien turvetuotantoalueiden sijoittumista ohjataan ensisijaisesti jo ojitetuille
alueille, tuotannossa oleville alueille tai käytöstä poistuneille turvepelloille.
• Uudet turvetuotantoalueet pyritään ohjaamaan alueille, joissa ne aiheuttavat
mahdollisimman vähän haittaa vesien tilalle.
• Uusia turvetuotantoalueita ei sijoitetta pohjavesialueille eikä vesistön tai suojelualueen välittömään läheisyyteen.
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Taloudellinen ohjaus
Teollisuuden ympäristönsuojelutoimenpiteet on toteutettu pilaaja maksaa periaatteen
mukaisesti, jolloin teollisuus kattaa täysimääräisesti ympäristönsuojelukustannukset ja mahdolliset kompensaatiot. Verotuksellinen ohjaus kohdistuu teollisuuden
ympäristöasioissa lähinnä energian käytön tehostamiseen. Osa teollisuudesta on
myös hiilidioksidipäästökaupan piirissä. Ympäristöperusteisista valtion maksuista
tärkeimpiä ovat öljysuojamaksu, öljyjätemaksu ja ympäristölupamaksut.
Yhteiskunnan tukea suunnataan teollisuudelle pääosin uusien innovaatioiden kehittämiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea voi saada esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät ympäristötekniikan kehittämistä ja vesiensuojelua.
Vesienhoidon suunnittelun näkökulmasta teollisen toiminnan taloudellista ohjausta
ei ole esitetty muutettavaksi.
Tiedollinen ohjaus
Monet teollisuusyritykset ovat ottaneet käyttöön vapaaehtoisia ympäristöasioiden
hallintajärjestelmiä, erityisesti ISO 14001 ja EU:n EMAS (Eco Management and Audit
Scheme). Suomessa ISO 14 001 ympäristöjohtamisstandardiin on rekisteröitynyt noin
600 yritystä ja EMAS-järjestelmään noin 40 yritystä. Ympäristöjohtamisjärjestelmiä
soveltavat yritykset systemaattisesti arvioivat ja kehittävät ympäristöasioidensa hoitoa lainsäädännön vähimmäisvaatimuksia pidemmälle.
Ympäristöasioissa teollisuudelle neuvontaa antavat teollisuuden toimialajärjestöt,
ympäristöasioihin erikoistuneet konsulttitoimistot, alueelliset ympäristökeskukset,
SYKE sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset. Suomen ympäristökeskus ylläpitää kaikille avointa parhaan käyttökelpoisen tekniikan tiedonvaihtoa sekä kansallisella
että EU:n tasolla. Lisäksi SYKE toimii EMAS-asetuksen kansallisena toimivaltaisena
toimielimenä, jonka tehtäviin kuuluu mm. tiedottaa ja neuvoa EMAS-asioissa.
Vesienhoidon suunnittelun kannalta yritysten neuvontaa ja tukea on tarpeen edelleen
lisätä elinkeino- ja ympäristöhallinnossa. Neuvontaa tarvitaan erityisesti pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle sekä häiriö-, onnettomuus- ja satunnaispäästöjen hallintaan.
Maakuntakaavoissa turvetuotannon aluevarausten tulee perustua riittäviin ympäristö- ja vesistöselvityksiin.

Maatalous
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Peltoviljelyssä lakisääteiset perustoimenpiteet ovat lähinnä nitraattidirektiiviin, EU:n
asetukseen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lannoitevalmistelakiin (539/2006) perustuvat toimenpiteet. Nitraattidirektiivi on toimeenpantu Suomessa valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin
pääsyn rajoittamisesta (931/2000). Maatalouden ympäristöpäästöjä koskevassa asetuksessa mm. annetaan enimmäismäärät karjanlannan käytölle ja typpilannoitukselle
sekä kielletään lannoitus ajalla 15.10.–15.4. Asetukseen tehtäneen tarkennuksia ja
muutoksia lähitulevaisuudessa. Kunnat voivat myös antaa tarkempia ympäristönsuojelumääräyksiä esimerkiksi lannan levitykseen liittyen.
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Maatalouden ympäristötuen mukaisten toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää
ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Kemijoen vesienhoitoalueella noin 80 % viljellystä
peltoalasta kuuluu maatalouden ympäristötukijärjestelmän perustuen piiriin.
Ympäristötuen perustoimenpiteisiin sitoutunut tila laatii vuosittaisen kirjallisen viljelysuunnitelman ja teettää lohkokohtaiset viljavuustutkimukset määräajoin sitoumusehtojen mukaisesti. Lannoituksen on perustuttava viljavuustutkimusten tuloksiin ja
vuosittaiseen viljelysuunnitelmaan. Eri viljelykasveille on määritetty lannoituksen
enimmäismäärät maalajin, viljavuusluokan, viljelyalueen ja satotason mukaan. Kotieläinten tuottaman lannan ravinteet on laskettava lannoitusmääriin joko taulukkoarvojen tai lanta-analyysin tulosten perusteella.
Lapissa ympäristötuen lisätoimenpiteiksi voidaan valita vähennetty lannoitus, typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
ja kevennetty muokkaus, lannan levitys kasvukaudella sekä ravinnetaseet. Lisäksi
voidaan solmia erityistukisopimuksia mm. suojavyöhykkeiden perustamisesta ja
hoidosta, pohjavesialueiden peltoviljelystä ja luonnonmukaisesta tuotannosta.
Ympäristönsuojelulain (2000) mukaan eläinsuojalla tai turkistarhalle tulee olla ympäristölupa, jos se on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, 60 emakolle, 250 siitosnaarasminkille tai näihin verrattavalle eläinmäärälle. Ympäristösuojelulain mukainen
määräys koskee vuodesta 2000 lähtien tarpeellisin osin myös vanhoja eläinsuojia ja
turkistarhoja. Näiden osalta ympäristökeskus on harkinnut milloin ympäristölupa
on tarpeellinen.
Täydentävissä ehdoissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksille on säädetty
kehykset EU:n neuvoston asetuksella ((EY N:o 1782/2003) ja ne tulivat edellä mainittujen suorien tukien ehdoiksi vuoden 2005 alussa. Kehysten perusteella on annettu
paikalliset olot huomioon ottava maa- ja metsätalousministeriön asetus. Lakisääteiset
hoitovaatimukset pohjautuvat jo ennestään viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön. Vuonna 2005 suorien tukien ehdoksi tulivat mm. vesiensuojeluun liittyvät vaatimukset
koskien nitraatti-, pohjavesi- ja puhdistamolietedirektiivejä ja niiden toimeenpanemiseksi annettuja kansallisia säädöksiä. Lisäksi puutarhatiloilla voidaan valita lisätoimenpiteiksi typpilannoituksen tarkentaminen puutarhakasveilla, katteen käyttö
monivuotisilla puutarhakasveilla ja tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Maatalouden nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden kustannukset on arvioitu käyttäen hyväksi maataloudelle maksettua ympäristö- ja investointitukea. Kustannukset on laskettu maatalouden ympäristötukijärjestelmän perusteella niin, että
mukaan on otettu vuosittain maksetun tukitason mukaisesti ympäristötuen perustoimenpiteet (vuoden 2007 taso) sekä lisätoimenpiteet ja vesiensuojelua edistävät erityistuet, kuten suojavyöhykkeet, pohjavesialueiden peltoviljely, kosteikot, valumavesien
käsittelymenetelmät ja luomu-tuotanto. Investointien osalta on huomioitu lantaloiden
ja jaloittelualueiden rakentaminen vuosien 2006–2008 investointitukitietojen pohjalta
Investointien käyttöikänä on pidetty 10 vuotta.
Maatalouden nykykäytännön mukainen laskennallinen vuosikustannus on Kemijoen
vesienhoitoalueella näin laskettuna 3,0 milj. €/a (taulukko 11.2.4). Koska maatalouden
ympäristötuki on osin myös tulotukea, niin summa ei täysin kuvaa maatalouden
vesiensuojelun nykykäytännön mukaisia kustannuksia. Toisaalta arviossa eivät ole
mukana kaikki maataloudessa toteutettavat vesiensuojelutoimet.
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Taulukko 11.2.4. Maatalouden investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin
summa) Kemijoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Investoinnit
Käyttö- ja ylläpitosuunnittelukaudelle
kustannukset
1 000 €
1 000 €/a

Vuosikustannus
1 000 €

Nykykäytäntö
Ympäristötuen mukaiset toimet 2
Lantalat ja jaloittelutarhat1

−
680

2 950 *
−

2 950 *
90

Yhteensä
680
* Sisältää vain toimenpiteiden tukiosuuden
1 Perustoimenpide
2 Täydentävä toimenpide

2 950

3 040

Maatalouden vesiensuojelutoimia rahoitetaan pääasiassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 varoilla. Muita ohjelman vesiensuojelua edistäviä
tukijärjestelmiä on kosteikkojen perustaminen ei-tuotannollisten investointien tuella.
Myös maaseudun kehittämisohjelman linjan 3 yritys-, kehittämis- ja koulutushankkeiden sekä Leader-toimintatavan kautta voidaan toteuttaa vesiensuojelua edistäviä
hankkeita.
Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden ympäristötuen vesiensuojelutoimenpiteistä valtaosa esitetään kohdennettavaksi maantieteellisesti ja tilatasolla kaikkein
kuormittavimmille alueille ja lohkoille ja kohdennettujen erityistukien osuutta on
ehdotettu kasvatettavaksi. Mahdollisimman kattavien vesistövaikutusten takaamiseksi tarvitaan myös kaikille ympäristötuessa mukana oleville pakollisia perustason
toimenpiteitä, joiden vesiensuojeluvaikutuksia pyritään tehostamaan. Ympäristötukea uudistettaessa varmistetaan, että vesiensuojelullisesti tehokkaista toimenpiteistä
maksettava korvaus on riittävä, jotta toimenpiteet kannustavat viljelijöitä sitoutumaan vesiensuojelutoimenpiteisiin. Myöhemmin voitaneen käyttää myös EU:n neuvoston maaseudun kehittämisasetuksessa (1698/2005 EY) artiklan 38 mukaista ns.
VPD-tukea. Sen avulla on mahdollista kohdentaa tukitoimenpiteitä niiden vesistöjen
valuma-alueilla, joilla vesien tila ei saavuta asetettua tavoitetilaa.
Toteutusvastuu maatalouden ehdotetuista vesiensuojelutoimenpiteistä on viljelijöillä. Toteutusvastuu maatalouden tukijärjestelmän kehittämisestä on maa-ja metsätalousministeriöllä ja ympäristöministeriöllä. Neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli
neuvonnassa ja koulutuksessa.
Maatalouden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot
Lainsäädännön ohjauskeinot
Kotieläintalouteen liittyvät määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja -ase
tukseen (YSL 86/2000, YSA 169/2000). Ympäristönsuojeluasetuksessa on lueteltu
eläinmäärän mukaan lupavelvolliset kotieläinsuojat. Myös pienemmälle eläinsuojalle on haettava ympäristölupa, jos toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Eläinsuoja voi tulla lupavelvolliseksi
myös terveydensuojelulain tai naapuruussuhdelain perusteella. Ympäristöluvissa
määrätään mm. lantaloista ja tarvittavan peltopinta-alan suuruudesta lannan levitystä varten.
Kaavoituksella sovitetaan yhteen erilaisten maankäyttömuotojen tarpeita ja minimoidaan haitallisia ympäristömuutoksia. Eläinsuojien sijoittumista voidaan ohjata
oikeusvaikutteisella yleis- tai asemakaavalla. Kaavat eivät sellaisenaan ole riittäviä
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ratkaisemaan eläinsuojan sijoittamista, vaikka niissä olisikin esitetty selvityksiä eläinsuojien ympäristövaikutuksista. Eläinsuojan sijoittaminen ratkaistaan aina tapauskohtaisessa ympäristölupamenettelyssä.
Nykyinen maanvuokralaki mahdollistaa maatalousmaan vuokraamisen enintään
10 vuodeksi. Lyhyet pellonvuokrausajat vaikeuttavat pitkäjänteistä toimintaa sekä
halukkuutta peltojen perusparannukseen ja maan rakenteen hoitoa edistäviin toimenpiteisiin. Lyhyet pellonvuokrausajat ovat ongelmallisia myös tilusjärjestelyissä.
Kehitetään edelleen ympäristönsuojelulain mukaista eläinsuojien ympäristölupamenettelyä sekä sen yhteensovittamista maankäytön ohjauksen kanssa.
Uudistetaan maatalousmaan vuokralainsäädäntöä peltojen vuokraustilanteen
parantamiseksi ja kannustetaan näin pellon perusparannusta ja maan rakenteen
hoitoa edistävien toimenpiteiden toteuttamista.
Taloudelliset ohjauskeinot
Keskeisin työkalu maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä on maatalouden ympäristötuki, joka on ollut käytössä EU-jäsenyyden alusta asti. Ympäristötuki
on osa maaseudun kehittämisohjelmaa. Maatalouden ympäristötukijärjestelmä on viljelijöille vapaaehtoinen toimenpide. Ympäristötuki sisältää kaikille ympäristötukeen
sitoutuneille viljelijöille pakollisia perustoimenpiteitä, valinnaisia lisätoimenpiteitä
sekä vapaaehtoisia, kohdennettuja ympäristötoimia sisältäviä erityistukia. Viljelijät
sitoutuvat ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteisiin viideksi vuodeksi kerrallaan.
Erityistuista voidaan tehdä viisi- tai kymmenvuotisia sopimuksia.
Kehitetään maaseudun kehittämisohjelman tarjoamia mahdollisuuksia vesienhoidon
toimenpiteisiin ja varmistetaan niiden riittävä rahoitus.
Vuonna 2012 tehostetaan ympäristötuen toimenpiteitä kohdentamalla niitä nykyistä
paremmin vesiensuojelullisin perustein riskiherkimmille alueille muun muassa ravinnetaseiden avulla sekä tarkistamalla perus- ja lisätoimenpiteiden ehtoja.
Ympäristötukea uudistettaessa varmistetaan, että vesiensuojelullisesti tehokkaista
toimenpiteistä maksettava korvaus on riittävä, jotta toimenpiteet kannustavat viljelijöitä sitoutumaan vesiensuojelutoimenpiteisiin.
Maatalouden ympäristötukeen liittyviä toimenpiteitä kehitetään tilatasolla eroosion ja
pintavalunnan vähentämiseksi erityisesti kaltevilla rantapelloilla. Keskeiset ympäristötuen toimenpiteet ovat lannoituksen oikea taso ja ravinnetaseiden hyödyntäminen,
peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja muokkauksen vähentäminen sekä suojavyöhykkeet ja kosteikot. Lannoitus säädetään ravinnetaseiden avulla kasvien tarpeita
vastaavaksi. Kotieläintiloilla keskeistä on lannan ravinteiden tehokas ja ympäristön
kannalta kestävä käyttö. Tavoitteena on, että vuodesta 2014 lähtien lannan ravinteet
otetaan täysimääräisesti huomioon ympäristötuen mukaisessa lannoituksessa. Tämän
tavoitteen toteuttaminen edellyttää, että kehitetään tiloille toimenpiteitä ja teknisiä
ratkaisuja lannan prosessoimiseksi, levitysalan laajentamiseksi ja lannan hyötykäytön
edistämiseksi. Vesienhoitoa edistetään myös peltojen vesitaloutta parantamalla.
Maatalouden investointitukien suunnittelussa otetaan huomioon myös vesiensuojelun tavoitteet ja ohjataan investointitukia uusiin kotieläintalouden vesiensuojelua
edistäviin sekä maan rakenteen ja vesitalouden parantamiseen tähtääviin toimiin.
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Tiedolliset ohjauskeinot
• Edistetään tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta Edistetään paikallisesti sovellettavaa, vesien tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä koskevan tiedon välittämistä.
• Lisätään maan kasvukunnon ja rakenteen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden houkuttelevuutta neuvonnan ja koulutuksen avulla.
• Lisätään koulutusta ja neuvontaa kotieläinten ruokinnan ja kasvatusmenetelmien merkityksestä ravinnekuormituksen vähentämisessä.
• Tehostetaan yhteistyötä ja tiedon kulkua viranomaisten ja viljelijöiden sekä
muiden vesiensuojelun toimijoiden kesken.
• Parannetaan ravinnekuormituksen arviointimenetelmiä kehittämällä seurantaa ja edistämällä mallien käyttöä vesiensuojelutyössä.
• Parannetaan poroteurasjätteen käsittelyä ja ravinnepäästöjen hallintaa.
Tutkimuksen ja kehittämisen ohjauskeinot
Vesiensuojelun tavoitteista tekee vielä haastavamman se, että ilmastomuutoksen arvioidaan lisäävän maatalouden ravinnekuormitusta, kun syksyt lämpenevät, sateet
lisääntyvät eikä maa ole talvella roudassa. Tämä lisää ravinteiden huuhtoutumista
vesistöihin erityisesti kasvukauden ulkopuolella, jolloin ravinnehuuhtoumat ovat
muutenkin suurempia.
Selvitetään ilmastomuutoksen vaikutuksia maatalouden ravinnekuormitukseen ja
sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumista. Kehitetään edelleen käytettävissä olevia
kuormitusmalleja. Lapin osalta maatalouden päästöjen arvioinnissa joudutaan turvautumaan eteläisemmille alueille kehitettyihin menetelmiin ja ominaiskuormituslukuihin. Nurmi- ja karjatalousvaltaisen maatalouden kuormitusarviointia on tarpeen
kehittää ja tarkentaa Lapin oloihin soveltuvaksi.
Arvioidaan maatalouden ravinnekuormituksen vähentämistoimien ja -keinojen taloudellisia vaikutuksia ja kustannustehokkuutta.

Metsätalous
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Metsälaki (1093/1996) edellyttää kestävää metsien hoitoa ja ympäristöasioiden huomiointia metsätaloudessa. Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki koskevat vain vähäisiltä
osin metsätalouden vesiensuojelua. Metsätalouden toimenpiteet eivät yleensä edellytä ympäristölupia. Valtion tuen saaminen metsäojituksiin edellyttää ilmoitusmenettelyä ympäristöviranomaiselle.
Lapin läänin metsille myönnettiin sertifikaatti vuonna 1999. Käytössä olevan järjestelmän (FFCS) vaatimukset ja säännöt on koottu standardeihin, joissa on asetettu
kriteerit kestävän metsätalouden edistämiselle. Metsien hoidon ja käytön standardeissa on kriteerit myös pohjavesialueilla harjoitettaville metsätalouden toimenpiteille,
kuten torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytölle. Uusimmat Pohjois-Suomen metsiä
koskevat metsänhoitosuositukset julkaistiin vuonna 2007. Suositukset ovat opastavia,
eivätkä metsälain tavoin metsänomistajia sitovia tai velvoittavia.
Metsätalouden vesistökuormitusta vähennetään metsien hakkuisiin, maanmuokkaukseen ja kunnostusojitukseen liittyvillä vesiensuojelutoimenpiteillä. Hakkuissa
jätetään vesistöjen ympärille suojavyöhykkeet. Suojavyöhykkeillä voidaan tehdä
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harvennuksia, mutta esimerkiksi maanmuokkausta niihin ei uloteta. Luonnontilaisen kaltaiset pienvedet (lähteet, purot, norot ja pienialaiset lammet) lähiympäristöineen kuuluvat metsälaissa säilytettäviksi tarkoitettuihin, erityisen tärkeisiin
elinympäristöihin, eikä niiden ominaispiirteitä muuttavia hakkuita tai maanmuokkauksia tehdä.
Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen tekemiin ojitushankkeisiin sisältyy aina erillinen vesiensuojelusuunnitelma, jossa esitetään alueella toteutettavat vesiensuojelutoimet. Menetelmiä ovat perkaus- ja kaivukatkot, lietekuopat, suojavyöhykkeet, pintavalutuskentät ja
laskeutusaltaat. Lisäksi kiinnitetään huomiota ojaston kaivujärjestykseen ja kaivuajankohtaan.
Vesiensuojelutoimilla voidaan suodattaa 30–90 % kiintoaineksesta. Samalla suodattuu kiintoaineksen sisältämä typpi ja fosfori. Liukoisia ravinteita ei näillä menetelmillä voida vähentää. Suunnitteluperiaatteena on aina se, että yksittäisten ojien virtaamat kyetään pitämään
riittävän pieninä ja virtausnopeus alhaisena. Tienrakennukseen liittyvään ojankaivuuseen
käytetään soveltuvin osin samoja menetelmiä.
Metsänhoitosuosituksiin ja metsäsertifioinnin vaatimuksiin liittyvien vesiensuojelunäkökohtien noudattamista valvotaan metsäkeskuksen tekemin luontolaaduntarkastuksilla ja Metsähallituksen omalla vesiensuojelunseurannalla sekä lisäksi kummankin organisaation ympäristöjärjestelmiin liittyvien tarkastusten kautta.
Lapissa on käytäntönä, että Metsäkeskus toimittaa ympäristökeskukselle vuosittain
perusilmoituksen kaikista kunnostusojitushankkeista maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoitusta voidaan täydentää heinäkuun loppuun mennessä uusilla hankkeilla ja
aikaisemmin ilmoitettujen hankkeiden muutoksilla. Lapin ympäristökeskuksella on
perusilmoituksen saapumisen jälkeen kaksi kuukautta aikaa pyytää menetelmäilmoitus tarpeelliseksi katsomistaan hankkeista. Myös Metsähallitus ja ojitusta laajemmin
harjoittavat metsänhoitoyhdistykset toimittavat perusilmoituksen.
Mikäli hanke sijaitsee vesiensuojelun kannalta ongelmallisella tai muutoin herkällä
alueella, tulee aina toimittaa tarkempi menetelmäilmoitus. Vesien- ja luonnonsuojelun
kannalta herkkiä alueita ovat mm.
• pohjavesialueet
• Natura 2000 -alueet
• ennallistamiskohteet
• valtioneuvoston vahvistamiin suojeluohjelmiin kuuluvat alueet
• vahvistettuihin seutu- ja maakuntakaavoihin kuuluvat luonnonsuojelualueet
• METE-kohteet
• erityisesti suojeltavien lajien tunnetut elinpaikat
• tehtyjen kartoitusten perusteella nimetyt luonnonsuojelullisesti tai kalataloudellisesti arvokkaat pienvesistöt
• vesilain nojalla suojeltavien pienvesistöjen- ja vesien alueet
Menetelmäilmoituksen tarpeellisuuden arvioinnista vastaa hankkeen suunnittelija.
Ympäristökeskus voi pyytää perusilmoituksen pohjalta tarpeelliseksi katsomistaan
kohteista menetelmäilmoituksen.
Vuonna 2009 voimaanastuva uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera)
mahdollistaa vesiensuojelun suunnitteluun ja vesiensuojelumenetelmien toteuttamiseen täysimääräisen avustuksen.
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Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Asetettujen uudistushakkuu- ja kunnostusojituspinta-alojen toteutumisen on arvioitu
lisäävän laskennallisesti fosfori- ja typpikuormitusta. Nykykäytännön mukaisten toimien
on arvioitu olevan pääosin riittäviä, mutta vesiensuojelutoimien suunnittelua ja toteutusta
tulisi edelleen kehittää. Toimenpiteenä esitetään metsäorganisaatioiden vesiensuojelukoulutuksen järjestämistä suunnittelijoille, urakoitsijoille ja koneen kuljettajille. Vuosittain
koulutettavien/neuvottavien määrä vesienhoitoalueella olisi noin 540 henkilöä.
Metsätalouden eroosiohaittojen torjunnan nykykäytännön mukaista tasoa parannetaan hoitokauden aikana yhteensä 12 luonnonhoitohankkeella. Hankkeista vastaa
metsäkeskus.
Kansallisenlinjauksen mukaisesti metsätaloudessa esitetään pääsääntöisesti lopetettavaksi maaperän voimakas muokkaus sekä lannoitus pohjavesialueilla. Metsätalouden
laatimissa vesiensuojeluohjeissa naveromätästys ja sitä raskaammat muokkaustoimenpiteet luokitellaan voimakkaaksi muokkausmenelmäksi. Avohakkuualat pidetään mahdollisimman pieninä. Ojitusten haittoja esitetään vähennettäväksi estämällä
humusvesien imeytymistä pohjavesialueille.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Metsätalouden toimenpiteiden kustannusarviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Metsätalouden toimenpiteiden arvioinnissa on ollut ongelmana sekä toimenpidealan sijoittumisen arviointi että myös vesiensuojelutoimenpiteiden määrän ja
niiden kustannusten arviointi. Vuosittaiset toimenpidemäärät on saatu metsäkeskukselta ja metsähallitukselta ja niiden sijoittuminen on arvioitu vesistöalueittain
esimerkiksi metsäalan perusteella. Nykykäytännön mukaisten vesiensuojelutoimenpiteiden määrän arvioinnissa on käytetty vesiensuojeluoppaissa esitettyä vesiensuojelutasoa. Toimenpiteiden investointi- ja käyttökustannuksista on kerätty
kustannusarvioinnin pohjaksi tietoja Kehittämiskeskus Tapiolta, metsäkeskuksista,
metsähallituksesta sekä metsänhoitoyhdistyksiltä.
Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset ovat noin
5 milj. € suunnittelukaudella, josta suurin osa, 4,7 milj. €, on nykykäytännön mukaisia.
Vesiensuojelun vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 0,7 milj. €. Näistä
lisätoimien osuus on noin 0,1 milj. €/a (taulukko 11.2.5).
Taulukko 11.2.5. Metsätalouden vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja yllä
pitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa)
Kemijoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Määrä

Investoinnit
Vuosittaiset
Vuosisuunnitte- käyttö- ja ylläpito- kustannus
lukaudella
kustannukset
1 000€
1 000 €
1 000 €/a

Nykykäytäntö
Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakentee2
Hakkuualueiden suojavyöhyke2
Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta 2

37 800 ha
1 368 ha
234 kpl

Yhteensä

756
3 420
585

76
63
23

148
392
80

4 761

162

620

210
-

8
89

29
81

210

97

110

4 971

259

730

Lisätoimenpiteet
Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta 2
Koulutus ja neuvonta 2
Yhteensä
Kaikki yhteensä
2 Täydentävä toimenpide
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12 kpl
540 kpl/a

Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera-lain) asettamien ehtojen mukaan maksettavat tuet muodostavat nykyisin keskeisen metsätalouden vesiensuojelua tukevan
rahoitusjärjestelmän. Metsän uudistamista, suometsien kunnostusojitusta ja metsäteiden rakentamista sekä kunnostamista koskevat suunnittelukustannukset maksetaan
metsänomistajille kokonaan maa- ja metsätalousministeriön määräämin perustein.
Metsän uudistamisessa valtion tukea voidaan myöntää kohteisiin, joissa puuston
tuotos on alhainen verrattuna maan tuottokykyyn ja joissa puusto on vähäarvoista.
Tukea voidaan myöntää myös ennestään puuttoman alueen metsittämiseen, jos alue
on luontaisesti metsänkasvatukseen soveltuvaa. Myös luonnontuhon kohteiksi joutuneita alueita voidaan uudistaa valtion varoin.
Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuva tukijärjestelmä on suhteellisen
joustava vesiensuojelun tehostamisen kannalta ja yleensä nykyisille perustason
toimenpiteille on ollut käytettävissä riittävästi Kemera-tukea. Nykyiset tukitasot
saattavat osoittautua riittämättömiksi vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden rahoittamisessa. Lisäksi tulisi selvittää Kemera-tuen ulkopuolelle jäävien
vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitusmahdollisuudet.
Vastuu metsätalouden toimenpiteiden toteuttamisesta on metsän omistajilla, mutta
maa- ja metsätalousministeriöillä, metsäkeskuksilla ja neuvontajärjestöillä on myös
keskeinen rooli.
Metsätalouden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot
Keskeinen metsätalouden ohjauskeinojen kehittämistarve koskee keinoja, joilla edistetään ja mahdollistetaan teknis-taloudellisesti parhaiden vesiensuojelutoimenpiteiden
käytön laajentamista erityisesti yksityismailla. Kuormituksen ja muuttavan toiminnan
vähentämiseksi tarvitaan myös valtakunnallisia ja alueellisia hallinnonalojen yhteisiä
projekteja huuhtoumien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. Monet ehdotetuista taloudellisista ohjauskeinoista edellyttävät etukäteen tehtäviä selvityksiä ja kehittämistyötä.
Lainsäädännöllinen ohjaus
• Vesiensuojelurakenteiden, kuten pintavalutuksen ja kosteikkojen toteutuksen helpottaminen niin, että tarvittavat toimenpiteet voidaan toteuttaa myös
passiivisen maanomistajan alueella.
Taloudellis-hallinnollinen ohjaus
• Laaditaan yhtenäiset metsätalouden ympäristönsuojeluohjeet, joita sovellettaisiin yksityisten, valtion, yhtiöiden ja yhteisöjen metsiin.
• Laaditaan valtakunnallisesti yhtenäisesti sovellettava metsätaloustoimenpiteiden laadun varmennus ja omavalvontamalli.
• Kehitetään metsäsertifiointikriteereitä ottaen nykyistä paremmin huomioon
yleisesti käytössä olevat metsätalouden vesiensuojeluohjeet.
• Laaditaan valtakunnallisesti sovellettavat kunnostusojitushankkeiden ilmoitus- ja lausuntomenettelyohjeet ottaen huomioon mahdollinen vesilakiin
lisättävä ilmoitusvelvollisuus ojituksista alueellisille ympäristökeskuksille.
• Laaditaan hallinnollinen menettelymalli uusjakotoimituksia varten.
• Laajennetaan luonnonhoitohankkeiden soveltamispiiriä ja huolehditaan toimenpiteiden riittävästä rahoituksesta
• Edistetään metsätalouden vesiensuojelun tukitoimenpiteiden yhteensovittamista muiden vastaavien maankäytön tukitoimenpiteiden kanssa.
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• Järjestetään rahoitus pintavalutuskenttien ja kosteikkojen yleissuunnittelulle
metsätalouden vesiensuojelun kannalta keskeisille alueille, erityisesti kunnostusojitustoiminnan painopistealueille.
Tiedollinen ohjaus
• Konkreettisten valuma-aluetason toimenpidesuunnitelmien laatiminen maa- ja
metsätalouden toimenpiteiden toteuttamisen edistämiseksi ongelma-alueilla.
• Ohjeistojen luominen pintavalutuskenttien ja kosteikkojen yleissuunnittelulle
metsätalouden vesiensuojelussa.
• Olemassa olevien paikkatietotyökalujen käytön tehostaminen metsätaloustoimenpiteiden ja niiden vesiensuojelun suunnittelussa.
• Toimijoiden koulutus ja neuvonta sekä tiedottaminen ohjeistuksen ja suositusten käytännön toteuttamisen kannalta.
• Toimijoiden ympäristötietoisuuden lisääminen.
Tutkimus ja kehittäminen
• Valuma-aluetason vesiensuojelun suunnittelun edelleen kehittäminen koskien
mm. paikkatietojen käytön tehostamista metsätaloustoimenpiteiden suunnittelussa ottaen huomioon maaperän ominaisuuksien ja maastonprofiilin
vaikutukset sekä alapuolisen vesistön ominaisuudet.
• Ilmastonmuutoksen kuormitusvaikutusten arviointi ja vaikutusten vähentäminen mm. ojitusalueiden virtaaman säädöllä.
• Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon kehittäminen aiempaa
tarkemman tiedon saamiseksi kuormituksen kehittymisestä, alueellisesta
vaihtelusta ja vesiensuojelurakenteiden toimivuudesta.
• Pienvesien suojelun menetelmien kehittäminen
• Tutkimustiedon lisääminen energiapuun korjuun ympäristövaikutuksista,
tähän liittyvien uusien vesiensuojelumenetelmien kehittäminen ja tiedon levittäminen sekä alan toimijoille että maanomistajille koulutuksen, neuvonnan
ja tiedotuksen avulla.
• Turvemaiden metsänuudistamista koskevien vesiensuojeluohjeistojen ja menetelmien kehittäminen.

Liikenne
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Pohjavesien suojelu otetaan huomioon uusia liikennealueita, useimmiten teitä suunniteltaessa ja pyritään suuntaamaan ne pois pohjavesialueilta tai ainakin niiden kriittisimmiltä kohdilta. Isommissa liikennehankkeissa suojelutarpeita käsitellään ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA).
Olemassa olevilla pohjavesialueilla kulkevilla tieosuuksilla pohjaveden pilaantuminen tiesuolauksen vaikutuksesta estetään vähentämällä suolan käyttöä käyttämällä mahdollisuuksien mukaan ympäristö- ja terveysvaikutuksiltaan haitattomia
vaihtoehtoisia aineita tai rakentamalla pohjavesisuojaukset ko. tieosuuksille, mikäli
liukkaudentorjuntaa jatketaan nykyisillä tiesuolausmäärillä. Myös vanhojen suojausten toimivuutta seurataan ja niiden kunnosta pidetään huolta. Vaarallisten aineiden
kuljetuksiin ja riskeihin kiinnitetään huomiota.
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Ratapihoilla säilytettävien säiliövaunujen kuntoon ja turvallisuuteen kiinnitetään
huomiota. Pohjavesialueilla sijaitsevilla ratapihoilla toteutetaan tarvittaessa pohjaveden seurantaa. Varautumissuunnitelmia voidaan laatia mahdollisia onnettomuuksia
varten.
Vedenhankintaa varten tärkeillä ja siihen soveltuvilla (luokat I ja II) pohjavesialueilla
olevienlentokenttien osalta voidaan laatia riskinarvio ja varautumissuunnitelma,
jossa otetaan huomioon pohjaveden suojelu myös erityistilanteissa, kuten mm. onnettomuus- ja tulipalotapauksissa. Lentokenttäalueille rakennetaan pohjavesisuojauksia
tarveharkinnan perusteella sekä järjestetään pohjaveden laadunseuranta.
Ehdotetukset lisätoimenpiteiksi
Lisätoimenpiteenä esitetään Ajoksen satamasta lähtevän ja vedenottopaikan läheltä
kulkevan tien pohjavesisuojausten rakentamista. Hanke ei vielä ole päässyt varmuudella toteutettavien suojauskohteiden joukkoon.
Ehdotukset ohjauskeinojen kehittämiseksi
Lainsäädännöllinen ohjaus
• Uudet liikenteenalueet (tiet, radat, ratapihat sekä lentokentät ja -paikat) sijoitetaan maankäytön suunnittelun keinoja käyttäen pääsääntöisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.
• Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen merkittävimmissä
tie-, rata-, sekä lentokenttähankkeissa.
• Lentokenttien ja -paikkojen ympäristölupamääräysten yhtenäistäminen ja
kehittäminen.
Taloudellinen ohjaus
• Teiden talvisuolaus pyritään minimoimaan I- ja II-luokan pohjavesialueilla
kulkevilla tieosuuksilla.
• Mahdollisten onnettomuustilanteiden aiheuttamien pohjavesiriskien minimointi.
• Pohjavesialueille sijaitseville ratapihoille, rataosuuksille, lentokentille ja
-paikoille tehdään tarvittaessa riskinarvio ja varautumissuunnitelma onnettomuuksien varalle. Ajantasaisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntasuunnitelmien olemassaolon varmistaminen ratapihojen osalta.
• Vaarallisten aineiden kuljetusreittien suunnittelussa otetaan huomioon pohjavesille aiheutuva riski mahdollisissa onnettomuustapauksissa.
Tiedollinen ohjaus
• Teiden rakentamisessa ja kunnostamisessa tulisi vesistövaikutukset ottaa huomioon aiempaa paremmin. Esimerkiksi kiintoainekuormituksen välttämiseksi
tieojia ei tulisi johtaa suoraan vesistöön. Tierumpujen suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon vaelluskalakannat ja välttää vaellusesteiden muodostumista.
Erityisesti tämä tulee ottaa huomioon alueilla, joilla esiintyy uhanalaisia lajeja
ja alkuperäiskantoja, kuten lohi, jokihelmisimpukka eli raakku sekä arvokkaat
jalokalakannat.
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Vedenotto
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Vesilain mukaan on vedenottoon aina haettava lupa, jos vedenotto on suurempi kuin
250 m3 vuorokaudessa. Luvat sisältävät määräyksiä mm. suurimmasta sallitusta ottomäärästä ja tarkkailusta. Luvat ovat yleensä pysyviä, mutta uusien lupahakemusten
yhteydessä lupaehdot voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Veden laatutarkkailu
painottuu verkostonäytteiden ottoon, mutta vesihuoltolaissa on määritelty myös,
että vesilaitoksen tulee tarkkailla vedenottamonsa raakaveden laatua. Vedenottoa
palvelevia pohjavesitutkimuksia on tehty jatkuvasti muutaman vuosikymmenen
ajan. Pohjavesitutkimuksilla saadaan muodostuma-alueista perustietoa, jonka avulla
suojelutoimenpiteitä voidaan ohjata tarkemmin.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
III-luokan pohjavesialueiden perustutkimukset alueen soveltuvuudesta vedenottoon
ja luokituksen tarkistus.
Ehdotukset ohjauskeinojen kehittämiseksi
Lainsäädännöllinen ohjaus
• Raakaveden seurantavelvoitetta koskevan vesihuoltolakia tarkentavan asetuksen laatiminen.
• Yli 100 m3 vedenotto luvanvaraiseksi ja pienemmille ottomäärille ilmoitusvelvollisuus.
Tiedollinen ohjaus
• Neuvonta, koulutus ja valvonta.
Pohjavesialueiden sijaintitietouden lisääminen ja suojelutarpeiden huomioiminen
ja selvittäminen maankäytön suunnitteluprosesseissa, erityisesti kaavoituksessa.
Pohjavesialueiden kaavoituksen yhteydessä ja kaavamääräyksiä varten tarvitaan
yksityiskohtaista tietoa alueen hydrogeologisista olosuhteista, joiden selvittämiseksi
kaavaprosessiin tulee tarvittaessa sisällyttää pohjavesiselvityksiä.
Tutkimus ja kehittäminen
• Ympäristöhallinnon yhteistyössä vedenottajien kanssa suorittamiin välittömän käyttötarpeen pohjavesiselvityksiin tulisi varata enemmän resursseja,
vaikka suuntaus on ollut viime vuosina päinvastainen. Vedenhankinnan
varajärjestelmiä on myös syytä kehittää valtionhallinnon ja vedenottajien
yhteistyönä.
• Kansallinen tutkimus- ja kehittämisohjelma pohjavesivarojen hallintaan.
• Vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatiminen tai päivittäminen.
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Maa-ainesten otto
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Maa-ainesten otto on luvanvaraista toimintaa ja otto kohdistuu useimmiten hiekka
ja soramuodostumiin, jotka ovat yleensä myös merkittäviä pohjavesialaueita. Lupia
myönnettäessä harkitaan ottotoiminnan mahdollisuutta ja tarvittavia suojaetäisyyksiä ja suojakerrosvahvuuksia pohjavedenpinnan yläpuolella. Viime aikoina soranottoalueille on alettu vaatimaan myös jätehuoltosuunnitelman laatimista.
Soranottoalueilla tulee noudattaa annettuja ottotasoja ja alueet on siistittävä, kunnostettava ja maisemoitava oton jälkeen.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseksi on maassamme
toteutettu POSKI-hanketta voimakkaimpien soranottoalueiden seuduilla. Kemijoen
vesienhoitoalueella tällaista selvitystä esitetään tehtäväksi Meri-Lapin rannikkoalueella.
Maa-aineslain mukaista ottoalueiden tilan ja ympäristöriskien seurantaa esitetään
tehostettavaksi.
Ehdotukset ohjauskeinojen kehittämiseksi
Maa-ainesten oton yleissuunnittelu tulisi ottaa osaksi kaavoitusta. Maa-ainesten otto
tulisi olosuhteiden mukaan ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle tai vähemmän
tärkeille III-luokan alueille. Tässä vaiheessa olisi tarpeellista tehdä myös riittävät
selvitykset pohjavesistä, jotta otto voitaisiin kohdistaa sopiviin paikkoihin.
Kalliokiviaineksen ja korvaavien materiaalien käyttöä esitetään lisättäväksi.
Pohjavesien suojelun kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Kustannusten arviointi on perustunut toteutettujen hankkeiden ja pohjavesiselvitysten tietoihin ja asiantuntija-arvioihin.
Pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset ovat noin 5 milj. €
suunnittelukaudella, josta 4 milj. € on nykykäytännön mukaisia. Pohjavesien vesiensuojelutoimien vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 0,4 milj. €
(taulukko 11.2.6).
Pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta vastaa pilaantumisen aiheuttaja. Vanhoja
pilaantuneita maa-alueita ja kaatopaikkoja on puhdistettu sekä yksityisten tahojen
että valtion ja kuntien toimesta. Tuleva maaperädirektiivi tulee edellyttämään isännättömien kohteiden rahoitusmekanismien laatimista.
Maantieliikenteen pohjaveden suojelun kustannukset koostuvat pääsääntöisesti liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten vähentämisen ja ehkäisyn sekä seurannan
kustannuksista. Yleisten teiden, maanteiden, kunnossapidosta vastaa tiehallinto ja
sen alaiset tiepiirit. Kunnat ja kaupungit vastaavat oman alueensa katujen kunnossapidosta ja talvihoidosta. Usein kaupunkialueet ovat viemäröityjä, joten liukkaudentorjuntaan käytetyt kemikaalit eivät imeydy maaperään.
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Taulukko 11.2.6. Kemijoen pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset suunnittelukaudella käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten
ja investoinnin annuiteetin summa).
Toimenpiteet

Määrä

Investoinnit
suunnittelukaudella
1 000 €/a

Käyttö- ja ylläpitoVuosikustannukset
kustannus
1 000 €/a
1 000 €

5 kpl
377 kpl
36 kpl

5
3 506*
860
10

1

1
228
90
8

4 381

1

327

240
90
80
10

2

18
6
8
2

420

2

34

Nykykäytäntö
Liikenne2
Maa-ainesten otto2
Seuranta ja selvitykset 2
Vedenotto2
Yhteensä
Lisätoimenpiteet
Liikenne2
Maa-ainesten otto2
Seuranta ja selvitykset 2
Vedenotto2
Yhteensä

1 kpl
1 kpl
45 kpl

Kaikki yhteensä
4 801
3
361
1 Perustoimenpide
2 Täydentävä toimenpide
* Laskettu soranottoalueiden jälkihoitokustannusten, ottoalueiden mediaanipinta-alan ja lupamäärien
perusteella

Rataliikenteen osalta radanpidosta vastaa ratahallintokeskus (RHK), joka huolehtii
Suomen rataverkon ylläpitämisestä, rakentamisesta ja kehittämisestä. RHK vastaa
myös rataverkon turvallisuudesta sekä ratakapasiteetin jakamisesta ja liikenteenohjauksesta, jonka rahoitus tulee pääosin valtion talousarviosta. RHK on selvittänyt
maaperän kuntoa lukuisissa riskialttiissa kohteissa. Maa-alueita on puhdistettu viime
vuosien aikana useissa kymmenissä kohteissa yhteistyössä liikennöitsijän, kunnossapitäjän ja ympäristöviranomaisten kanssa.
Vedenottoon liittyvät kustannukset koostuvat pääsääntöisesti vesilain mukaisten lupien hakemukseen liittyvistä selvityksistä ja luvan määräyksissä olevista velvoitteista
ja ne ovat vedenottajan tai kunnan rahoittamia ja vastuulla.
Suojelusuunnitelmamenettely perustuu yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Suojelusuunnitelmien laatimiskustannukset kohdistuvat useimmiten vesihuoltolaitoksille,
kunnille, ja valtiolle. Useimmat ympäristökeskukset ovat rahoittaneet tai laatineet
yhteistyössä suojelusuunnitelmia ja niihin liittyviä maastotutkimuksia kuntien kanssa, mutta niihin käytössä olevat resurssit ja määrärahat ovat vähäisiä.
Pohjaveden seurannan kustannukset kohdistuvat sekä pääosin ympäristöhallinnolle
että toiminnanharjoittajille. Vedenottajat ja muut toiminnanharjoittajat vastaavat lupiinsa perustuvista tarkkailuista ja niiden kustannuksista. Vedenhankintaa palvelevia
pohjavesiselvityksiä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Hydrogeologiset
tutkimukset, kuten rakenneselvitykset, ovat usein osa laajempia hankkeita, joiden
rahoituksesta voivat vastata toiminnanharjoittajat, vesilaitokset, kunnat ja valtio.
Maa-ainestenottotoimintaan liittyvät kustannukset koostuvat pääsääntöisesti maaaineslain mukaisista lupahakemuksista ja lupien määräyksinä olevista toimenpiteistä
ja ne ovat toiminnanharjoittajan vastuulla. Näitä ovat mm. ottamissuunnitelman
laadinta, pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailu sekä alueen jälkihoito. Vanhoja
hoitamattomia ottamisalueita on kunnostettu jonkin verran valtion ympäristötöinä
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ja alueellisissa yhteistyöhankkeissa. Myös kunnat ja pohjavettä ottavat vesilaitokset
ovat rahoittaneet kunnostustöitä. Joissain tapauksissa alueellinen ympäristökeskus
on myös osallistunut kustannuksiin.
Useita pohjavesien suojelua ja seurantaa koskevia hankkeita on mahdollisuus osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahastosta.

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen
Kunnostus
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Vesistöjen kunnostusten osalta nykykäytännön mukaisiksi toimenpiteiksi on katsottu lupavelvoitteen piirissä olevat toimet sekä ne vapaaehtoiset kunnostustoimet,
joista on järjestyksessä olevaan rahoitukseen sekä tarvittaessa vesioikeudelliseen
lupaan perustuva toteutuspäätös. Vesistöjä kunnostetaan ja hoidetaan mm. vesi- ja
rantaluonnon, virkistysmahdollisuuksien ja arvokkaiden maisemien palauttamiseksi
ja säilyttämiseksi. Yhtenä keskeisenä päämääränä on vesistöjen ekologisen tilan parantaminen. Pysyvien tulosten saavuttamiseksi on usein tarpeen tehdä toimenpiteitä
sekä valuma-alueella, että itse vesistössä.
Jokien ja purojen kunnostuksen keskeisenä tavoitteena on useimmiten palauttaa
kaloille suotuisat olosuhteet perattuihin virtapaikkoihin. Perattuja ja järjesteltyjä
pienvesistöjä pyritään ennallistamaan vesioloiltaan luonnollisiksi. Käytetyimpiä järvien kunnostusmenetelmiä ovat vedenkorkeuden nosto, hapetus, kasvillisuuden
poisto, hoitokalastus ja ruoppaus. Kunnostustoimet voivat parantaa järvien ja jokien
veden laatua ja elinympäristöjä pysyvästi vain, jos samalla huolehditaan ongelmia
aiheuttavan kuormituksen riittävästä vähentämisestä. Järven ekologinen kunnostus
ei kuitenkaan ole kertaluonteinen toimenpide, vaan vaatii jatkuvia hoitotoimia myös
itse järvessä.
Pienten ja isompienkin vesistöjen kunnostukset voidaan yleensä tehdä ilman vesi- tai
ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, jos niillä ei puututa vesistön hydrologiaan
tai pohjanmuotoihin. Osalle kunnostustoimenpiteistä tarvitaan lupa. Näitä ovat esimerkiksi järven vedenpinnan nosto, joen uoman restaurointi, kalatien rakentaminen
sekä laajat ruoppaustyöt. Luvantarve voi aiheuttaa toteuttamiseen useiden vuosien
aikaviiveen.
Ympäristöhallinto, lähinnä alueelliset ympäristökeskukset, tukevat kunnostustoimintaa tiedollisella ohjauksella kuten neuvonnalla ja opasmateriaalilla. Ympäristöhallinto
osallistuu edelleen myös monien keskeisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ympäristökeskukset ovat lisäksi käsittelemässä ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriöltä sekä maakuntien liiton kautta EU:lta tulevaa hankerahoitusta,
jonka suuntaamisesta ja kehittämisestä huolehtivat ministeriöt. Kalataloudellisissa
kunnostuksissa TE-keskuksilla on samantyyppinen rooli kuin ympäristökeskuksilla
muissa kunnostuksissa. Kunnat ovat olleet keskeisiä useiden hankkeiden suunnittelussa, rahoituksessa ja toteutuksessa, ja myös yritykset sekä säätiöt ovat jonkin verran
lähteneet rahoittamaan hankkeita.
Etenkin pienten kunnostusten vireillepano, suunnittelu ja toteutus on paljolti rantaasukkaiden ja vesien käyttäjien varassa. Aivan pienimpiä kohteita lukuun ottamatta he organisoituvat yleensä esimerkiksi osakaskuntien, kalastusalueiden, järvi- ja
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virtavesiyhdistysten tai kyläyhdistysten puitteissa. Suurimmissa kohteissa voidaan
perustaa erillinen järven suojelusta tai hoidosta vastaava organisaatio kuten säätiö.
Varsin harvoissa kohteissa on asetettu jollekin yksityiselle taholle oikeudellinen kunnostusvelvoite todetun likaamistapauksen vuoksi. Vanhojen uittoväylien kunnostuksessa tällainen velvoite on kuitenkin annettu ympäristöhallinnolle, ja siihen perustuva
virtapaikkojen kunnostus jatkuu osin edelleen.
Lapin virtavesikunnostusohjelma
Vuonna 2001 valmistuneen maa- ja metsätalousministeriön vapaa-ajan kalatalouden
kehittämisstrategian yhtenä tavoitteena oli, että kalastus hyödyntäisi ensisijaisesti
luontaisesti lisääntyviä kalakantoja. Tavoitteen saavuttamiseksi kalataloushallinnon ja ympäristöhallinnon on yhteistyönä laadittava kalataloudellinen kunnostusohjelma. Käytännössä em. ohjelma laaditaan aluekeskuksittain. Lapin valuma-alue ja
virtavesikunnostusohjelma valmistui vuonna 2007 ja sitä päivitetään vuosittain. Kunnostusohjelma sisältää tärkeimmät kalataloudellista kunnostusta kaipaavat kohteet,
rahoitustarpeen, esityksen kunnostustoiminnan tarkoituksenmukaisesta vuotuisesta
laajuudesta sekä menettelytavat erilaisten kunnostushankkeiden hallinnoimiseksi, toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi. Rahoitus neuvotellaan vuosittain. Kaikille kohteille
ei ole vielä kunnostuksen vaatimia lupia. Rahoituksen ja luvituksen epävarmuustekijöiden takia alkaneen vesienhoitokauden kalataloudelliset virtavesikunnostukset
käsitellään lisätoimenpiteitä esittelevässä kappaleessa.
Järvikunnostukset
Lapissa on toteutettu useita järvikunnostushankkeita, joissa ympäristökeskus on ollut
mukana suunnittelijana, toteuttajana tai rahoittajana. Vuosittain Lapin ympäristökeskuksessa valmistuu muutamia kunnostussuunnitelmia ja kokonaisvaltaisia järvikunnostushankkeita toteutetaan 0–2 kpl/a. Pienimuotoista kunnostustoimintaa, kuten
vesikasvillisuuden niittoa, on useammallakin kohteella. Kunnostushankkeiden tarkoituksena on yleensä vesistön tilan parantamisen lisäksi virkistyskäyttömahdollisuuksien
edistäminen esimerkiksi vene- ja uimarantoja kunnostamalla. Lapissa on viime vuosina
toteutettu myös luonnonsuojelualueiksi rauhoitettujen lintuvesien ja lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvien kohteiden kunnostusta. Vesistökunnostusten tarve tulevaisuudessa on vakaa, mutta ongelmaksi tulee muodostumaan hyödynsaajien osarahoitus.
Kemijoen vesienhoitoalueella on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2010–2015 yhteensä 5 pienehkön rehevöityneen järven kunnostushanketta. Kolmen järven kunnostus liittyy laajempaan Kemijärvestä padoilla eristettyjen järvien kunnostushankkeeseen, joka on osa vuosina 2008–2011 toteutettavaa Kemijärven moninaiskäytön
ja kesämatkailun kehittämishanketta. Hankkeen yhteydessä laaditaan suunnitelmat
Kostamonjärven, Pöyliöjärven ja Severijärven kunnostamiseksi ja käynnistetään
suunnitelmien mukaiset työt. Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi
järvillä toteutettavia kunnostustoimenpiteitä ovat järvestä riippuen ravintoketjukunnostus, hapetus, lisäveden johtaminen ja vesikasvillisuuden niitto.
Tämän lisäksi Kemijoen vesienhoitoalueella on suunniteltu toteutettavan vuosina
2010–2015 kaksi muuta pienehkön rehevöityneen järven kunnostushanketta. Ranualla sijaitsevan Peurajärven kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa rehevän
Peurajärven tilaa sekä parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia. Peurajärvi
on matala ja rehevä humusjärvi, joka on vedenpinnan laskun myötä entisestään
mataloitunut. Keminmaassa sijaitseva Kallijärvi on merkittävä virkistyskäyttökohde
alueen asukkaille. Järven tilaa pyritään parantamaan ruoppaamalla sekä johtamalla
lisävettä Kemijoesta.
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Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Vesistöjen kunnostustarve on suurempi kuin mihin nykykäytännön mukaisilla toimilla päästään. Hyvää huonompaan tilaan luokiteltujen jokien (Akkunusjoki, Kaisajoki, Ternujoki, Käsmäjoki, Vuotosjoki ja Kaakamojoki) tilan parantaminen edellyttää tarkempaa vesiensuojelu- ja kunnostussuunnittelua ja kunnostamista. Kuluvalla
vesienhoitokaudella kunnostettaviksi ehdotettuja Akkunus- ja Käsmäjokea lukuun
ottamatta edellä mainituille virtavesille ehdotetaan lisätoimenpiteeksi vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelman laatimista. Kunnostuksen vaatimien luparosessien ja
rahoitusjärjestelyjen hitauden takia varsinaiseen kunnostustyöhön päästäneen vasta
seuraavalla vesienhoitokaudella. Myös tyydyttävään tilaan luokiteltujen suurten
rehevöityneiden järvien (Kelujärvi-Matalajärvi ja Vaalajärvi) sekä pienehköjen rehevöityneiden järvien kunnostusmahdollisuuksien tarkempi selvittäminen edellyttää
lisätoimenpiteitä. Lisäksi Kemijoen vesienhoitoalueella tulee tehdä pienten rehevien
järvien kunnostustarvekartoitus.
Lapin virtavesikunnostusohjelma
Kemijärveen laskevien jokien nykytilaa ja kalataloudellista kunnostustarvetta selvitettiin vuosina 2001–2002 Kemijärven säännöstelyvaikutusten vähentämistä ja järven tilan
parantamista koskevan hankkeen yhteydessä. Tuolloin todettiin, että eräs Kemijärven
säännöstelyn aiheuttamien kalataloushaittojen vähentämiskeinoista voisi olla järveen
laskevien jokien virta-alueiden kunnostaminen arvokalojen elin- ja lisääntymisalueiden
lisäämiseksi. Selvityksissä todettiin kalataloudellista kunnostamistarvetta seuraavilla
jokivesistöillä: Javarusjoki, Mairijoki, Käsmäjoki, Jumiskonjoki, Soinanjoki, Kapustajoki,
Ruopsanjoki, Alajoki ja Vähä-Askanjoki. Lapin ympäristökeskus on toteuttanut em.
suosituksia kunnostamalla vuosina 2007–2008 Kapusta-, Soinan- ja Ruopsanjoen alueet.
Vuosina 2009–2010 tarkoituksena on kunnostaa Kemijärveen laskevien Kapusta- ja Käsmäjoen sekä Moitajoen vesistöalueen Palo-, Hoikan- ja Alajoen koski- ja virta-alueita.
Pohjois-Suomen vesioikeus antoi 3.2.1999 luvan Simojoen pääuoman ja Simojärveen laskevien Soppana-, Penämö- ja Korvajoen kalataloudelliselle kunnostamiselle.
Kunnostukset toteutetaan tekemällä koski- ja virta-alueille kynnyksiä, virtauksen
ohjausrakenteita, kiviryhmiä, virtasyvänteitä sekä kutusoraikoita. Joille on laadittu
kunnostussuunnitelmat. Simojärveen laskevien Paason- ja Vohonjokien kalataloudellinen kunnostussuunnittelu toteutetaan vuonna 2009. Joet ovat tärkeitä Simojärven
taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.
Lapin kalastuspiirin kalastustoimisto antoi jo vuonna 1989 toimeksiannon Vikajoen
vesistöalueen kalataloudelliselle kunnostussuunnittelulle. Vesistössä on noin 50 km
pituinen virkistyskalastuksen yhtenäislupa-alue, joka alkaa Alajärven yläpäästä ja
päättyy Vikajärvi–Kemijärvi tien sillalle. Vikajoki on potentiaalista järvitaimenen
lisääntymis- ja poikastuotantoaluetta. Jokialueelle on laadittu kunnostussuunnitelma,
ja kunnostus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2010–2011.
Pienten virtavesien kunnostustarpeet
Kemijoen vesienhoitoalueella sijaitsevien, kunnostusta vaativien pienten virtavesien
kokonaisvolyymista on tässä yhteydessä vaikea tehdä edes karkeaa arviota. Pieniä
virtavesiä on inventoitu vesienhoitoalueella kunnostussuunnittelun yhteydessä yhteensä noin 700 km, mutta inventointiaineistoja ei ole vielä käsitelty. Ensisijaisena
lisätoimenpiteenä tarvitaankin inventointiaineistojen keskitettyä arviointia ja niiden
perusteella tapahtuvaa tarvearviointia ja vesiensuojelun suunnittelua.
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Kemijoen vesienhoitoalueella pienten virtavesien kunnostukset on tehty pääosin
työllisyys- ja hankerahoituksina. Kyseiset rahoitukset vaihtelevat vuosittain ja niiden jatkuvuus tulevaisuudessa on epävarmaa. Siksi resursseja tarvitaan myös eri
rahoituslähteiden kartoittamiseen ja hankehakemuksien laatimiseen kansallisiin ja
EU-tason rahoitusohjelmiin.
Säännöstely ja rakentaminen
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin toimenpiteisiin katsotaan ne hydrologista
tai morfologista tilaa parantavat toimenpiteet, jotka ovat lupavelvoitteiden piirissä
sekä ne vapaaehtoiset kunnostustoimet ja säännöstelyn kehittämishankkeet, joista
on järjestyksessä olevaan rahoitukseen sekä tarvittaessa vesioikeudelliseen lupaan
perustuva toteutuspäätös.
Vesilain mukaan vesien tilaan vaikuttaviin rakentamishankkeisiin tarvitaan ympäristölupaviraston lupa. Lupapäätökset sisältävät yleensä velvoitteen tarkkailla
toimenpiteen vaikutuksia vesien tilaan ja kalastoon. Säännöstelyä koskevat luvat
ovat yleensä pysyviä, mutta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa, jos muutoksesta saatava hyöty on yleisen edun kannalta merkittävä eikä muutos merkittävästi heikennä
säännöstelystä saatavaa hyötyä.
Aloitteentekijöinä säännöstelyn kehittämishankkeissa on ollut useimmiten säännöstelyn luvanhaltija, kalastusalue tai osakaskunta tai alueellinen ympäristökeskus.
Säännöstelyn kehittämishankkeiden toteutuksesta ovat vastanneet alueelliset ympäristökeskukset. SYKE on antanut asiantuntijatukea erityisesti laajoissa ja merkittävissä hankkeissa sekä vastannut monista osaselvityksistä. Kalatalousviranomaisella,
kunnilla, voimayhtiöillä ja vesistön eri käyttäjäryhmillä on ollut erittäin keskeinen
asema useimmissa selvityksissä, sillä he ovat aktiivisesti osallistuneet selvityksen ja
suositusten laadintaan tiedon lähteinä ja tavoitteiden asettajina.
Vuosina 2000–2004 Kemijärvellä tehtiin laaja selvitystyö säännöstelyn haittavaikutuksista ja laadittiin suositukset haittojen vähentämiseksi.Kemijärven säännöstelyn
kehittämistyössä esitettiin kaikkiaan 18 suositusta järven säännöstelyn parantamiseksi. Pääosa suosituksista toteutetaan vuosina 2005–2010. Lokan ja Porttipahdan
tekoaltaan säännöstelyn kehittämisen esiselvitys on aloitettu vuonna 2007. Varsinainen kehittämisselvitys tehdään vuosina 2008–2010. Samassa yhteydessä selvitetään
Luirojoen ekologisen tilan parantamismahdollisuuksia.
Kemijoen alimpaan voimalaitokseen, Isohaaraan, rakennettiin rakentamisen yhteydessä kalahissi vuonna 1948, mutta se ei koskaan toiminut. Keminmaan kunnan ja valtion
yhteisrahoituksella rakennettiin Isohaaraan Kemijoen ensimmäinen kalatie uuden voimalan rakentamisen yhteydessä vuosina 1992–1993. Isohaaran kalatien toimivuuden
arviointi on nykyisten olosuhteiden vallitessa hyvin vaikeaa. Suurin ongelma on, ettei
Kemijokisuun lohenpoikasten istutuskäytäntöjä ja kalastusjärjestelyjä ole suunniteltu
edesauttamaan kalojen pääsyä kalatiehen. Vaelluspoikaset istutetaan jokisuulle ja
sen edustalle, jolloin niiden toivotaan kotiutuvan istutuspaikalleen jokisuuhun, eikä
kalatien yläpuolisille jokiosuuksille. Lisäksi Kemijokisuun kalanhoitovelvoitteen toimintaperiaatteen mukaisesti jokisuuhun istutetut ja sinne syönnösvaelluksensa jälkeen
palaavat lohet pyritään pyydystämään mahdollisimman tehokkaasti terminaalialueen
ja jokisuun kalastuksen avulla. Tätä taustaa vasten kalatien useamman sadan lohen
vuosittaisia nousumääriä voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä.
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Isohaaraan on suunniteltu uusi yhdistelmäkalatie, jolla on lainvoimainen lupa. Hanke on vuonna 2009 rahoitusvaiheessa, maakunnan yhteistyöryhmä on myöntänyt
hankkeelle tarvittavan Eu-rahoituksen, mutta kuntien kanssa neuvotellaan vielä
rahoitusosuuksista. Toteutuksen on arvioitu ajoittuvan vuosille 2009–2010. Kalatien
rakentamisen yhteydessä on tarkoitus siirtää 1000 kpl lohia Ounasjoelle. Sukukypsien
vaelluskalojen (lohien) ylisiirrolla elvytetään Ounasjoen vaelluskalakantoja tuottamaan lisää kalateihin pyrkiviä vaelluskaloja. Kalatien takia menetettävän energian
laskennallinen arvo on noin 20 000 €/a, kun energian hintana käytetään 45 €/MWh
ja virtaama kalatiehen oletetaan olevan 1 m3/s 6 kk ajan vuodesta.
Velvoiteistutukset toimenpiteenä
Istutukset ovat kalakantojen yleisin hoitomuoto. Pääosa istutuksista on velvoiteistutuksia, jotka on määrätty vesistön kuormittajalle, rakentajalle tai säännöstelijälle ympäristö- ja
vesilain mukaisessa lupapäätöksessä. Tavoitteena on (vesilain 2:22§ mukaisesti) ehkäistä
tai vähentää vesien tilaa heikentävästä toiminnasta kalastolle tai kalastukselle aiheutuvia
haittoja. Istutuksilla voidaan siten tavoitella kalansaaliiden tai kalakantojen lajikoostumuksen ja ikärakenteen kohentumista lähemmäksi tilaa, joka vallitsi ennen vesistöä
heikentäviä toimintoja. Heikentyneisiin elinolosuhteisiin niillä ei voida vaikuttaa.
Vesistön ekologinen tila voi istutuksien avulla parantua, jos niillä voidaan palauttaa
vesistössä aiemmin esiintyneiden kalalajien tai -kantojen luontainen lisääntyminen,
vahvistaa heikentyneitä luontaisia kalakantoja ja/tai kompensoida vesistön käytön
tai kalastuspaineen aiheuttamaa kalakannan heikentymistä. Joissakin tapauksissa
istutukset voivat jopa heikentää istutusvesistön ekologista tilaa. Esimerkki tästä on
tilanne, jossa istutettavat, vesistölle mahdollisesti vieraat kalalajit tai -kannat huonontavat vesistön luontaisten lajien tai kantojen elinolosuhteita esimerkiksi ravintokilpailun tai liiallisen saalistuksen kautta.
Istutuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa tulisi suosia alkuperäisiä lajeja ja kantoja
lajienvälisten suhteiden haitallisen kehityksen välttämiseksi.
Vesistöihin tehdään myös istutuksia kalakantojen elvyttämiseksi mm. virtavesien kun
nostamisen ja kalateiden rakentamisen jälkeen, koska kalakantojen tila on yleensä aluksi heikko. Tällöin istutus käytännössä aina parantaa vesistön ekologista tilaa. Istutukset
voidaan lopettaa sen jälkeen, kun luontainen elinkierto on lähtenyt käyntiin. Kalakantojen ylläpito voi kuitenkin vaatia jatkuvia tuki-istutuksia liiallisen tai epätasapainoisen
kalastuspaineen vuoksi tai jos lisääntymis- ja/tai poikastuotantomahdollisuuksia ei ole
vesistöön kohdistuvin toimenpitein saatu riittävässä määrin palautetuksi.
Vesienhoitoalueella käytetään vuosittain velvoiteistutuksiin noin 3,1 milj. €. On muistettava, että istutuksista merkittävä osa tehdään kalastukselle aiheutuneiden menetysten
korvaamiseksi. Jos halutaan arvioida, kuinka suuri osa velvoiteistutuksista on ekologista
tilaa kohentavia, olisi tehtävä velvoitekohtainen arviointi. Istutustoiminnan laajuuden ja
puutteellisten lähtötietojen vuoksi siihen ei ole tässä suunnittelutyössä mahdollisuutta.
Lisätoimenpiteet
Lapin läänin säännöstellyistä järvistä on tehty esiselvitys vesistösäännöstelyjen vaikutuksista ja kehittämistarpeista (Keto ym. 2005). Raportissa todetaan, että monista
Lapin säännöstellyistä järvistä puuttuu tietoa järven ekologisen tilan ja säännöstelyn
vaikutusten arvioimiseksi. Jotta seuraavalla hoitosuunnitelmakaudella voitaisiin arvioida paremmin Lapin säännösteltyjen järvien ekologista tilaa ja säännöstelyn kehittämistarpeita, niin tarvitaan lisää tietoa erityisesti järvien rantavyöhykkeen tilasta.
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015
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Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Vesistöjen kunnostuksen ja muiden vesistörakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvien vesienhoitotoimenpiteiden kustannukset vaihtelevat suuresti vesimuodostuman
luonnonolojen ja haittaa aiheuttavien tekijöiden mukaan. Ilman tarkentavaa hankesuunnittelua tai -selvitystä on useimmiten mahdotonta tehdä yksittäisestä kohteesta
edes kohtuullisen luotettavaa kustannusarviota. Kustannusarvioissa on kaikkiaan
paljon epävarmuutta. Ne ennustavat kustannuksia sitä paremmin mitä laajemman
vesimuodostumajoukon yhteiskustannuksista on kysymys.
Kustannusten arvioinnissa on käytetty olemassa olevista selvityksistä tai suunnitelmista saatavaa tietoa ja alueellisen ympäristökeskuksen tai muiden toimijoiden
asiantuntemusta. Etenkin pienehköissä, tähän asti selvittämättömissä kohteissa on
jouduttu käyttämään keskimääräisiä ja suuntaa antavia kustannuslukuja.
Kaikille toimenpiteille on arvioitu investointikustannukset ja osalle toimenpiteistä käyttö- ja
ylläpitokustannukset vuosille 2010–2015. Virtavesien kunnostukselle ja säännöstelyjen kehittämiselle ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi arvioida tässä vaiheessa käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Useille toimenpiteille on tälle kaudelle esitetty vain toteutusta valmistelevaa suunnittelua tai selvitystyötä. Niiden kustannukset katsotaan investoinneiksi.
Vesistökunnostusten ja säännöstelyn kehittämishankkeiden investointikustannukset ensimmäisellä hoitokaudella 2010–2015 ovat noin 4,5 milj. €. Tästä summasta
nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden osuus on noin 2,7 milj. €. Vesistöjen kunnostuksen ja säännöstelyn kehittämisen vesiensuojelutoimien vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 3,7 milj. €. Näistä lisätoimien osuus on noin
0,2 milj. €/a (taulukko 11.2.8).
Taulukko 11.2.8. Vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen investointikustannukset
suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Kemijoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Määrä
Suunnittelu

Investointi- Käyttö- ja ylläpitoVuosisuunnittelukustannukset
kustannus
Toteukaudella
1 000 €/a
1 000 €
tus
1 000 €

Nykykäytäntö
Kalan istutus- ja maksuvelvoitteet1
Pienehkön rehevöityneen
järven kunnostus (kohde)2

5

822

Kalankulkua helpottavat
toimenpiteet (kpl)2

1

1 690

3 120

3 120

25

91
110

Säännöstelykäytännön
kehittäminen (kpl)2

1

1

225

200

235

Yhteensä

3

7

2 737

3 345

3 556

Lisätoimenpiteet
Suurten rehevöityneiden
järvien kunnostus (kohde)2

2

66

Pienehkön rehevöityneen
järven kunnostus (kohde)2

6

60

Virtavesien elinympäristökunnostus (vesimuodostuma)2
Pienten vesien kunnostus
(kohde)2
Muut kunnostustoimenpiteet
(kohde)2

10
21
6

Yhteensä
Kaikki yhteensä
2 Täydentävä toimenpide

118

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015

1

5
30

35

800

64

160

13

630

51

1 716

30

168

4 453

3 375

3 724

Valtio on ollut tähän asti selvästi tärkein kunnostustoimenpiteiden ja säännöstelyn
kehittämishankkeiden rahoittaja. Sen osuus rahoituksesta on arviolta noin 70 %.
Valtion lisäksi kunnostustoimenpiteitä ja säännöstelyn kehittämistä rahoittavat EU,
kunnat, yritykset sekä säätiöt. Etenkin pienten kunnostusten vireillepanossa, suunnittelussa ja toteutuksessa ranta-asukkailla ja vesien käyttäjillä on merkittävä rooli.
Kunnostuskustannuksia ei ole usein siirrettävissä haitan aiheuttajille eikä hankkeille
ole löydettävissä muita rahoittajia, on valtion rahoituksen merkittävä osuus vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen kunnostusten toteuttamisessa perusteltua.
Rakennetuissa ja säännöstellyissä vesissä luvanhaltijoilla tulisi olla nykyistä suurempi
rooli ekologisen tilan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutuksessa. Yksi
mahdollinen rahoituskeino olisi muuttaa selvästi kannattamattomat luvanhaltijoiden
kalanistutusvelvoitteet asteittain tai määräajaksi toimenpidevelvoitteiksi esimerkiksi
kalateiden, virtavesikunnostusten sekä säännöstelyn kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Myös muita rahoituskeinoja tulisi kehittää.
Lukuisissa toimenpiteiden kohteena olevissa vesistöissä tehdään ensimmäisellä hoitokaudella vain selvityksiä tai suunnittelua, varsinaisten toimenpiteiden jäädessä
toisella tai kolmannelle hoitokaudelle. Usein kunnostustoimien toteuttaminenkin
saattaa kestää pitempään kuin yhden hoitokauden. Näin ollen lisärahoituksen tarve
jatkuu kaikissa toimenpideluokissa vähintään samansuuruisena myös vuoden 2015
jälkeen. Tietyissä toimenpideluokissa, kuten pienvesien kunnostuksessa on odotettavissa merkittävä kustannustason nousu seuraavilla hoitokausilla.
Toimenpiteiden toteuttamisessa keskeisiä tahoja ovat alueelliset ympäristöviranomaiset, TE-keskuksien kalatalousyksiköt, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset,
metsähallitus, vesilain mukaisten lupien haltijat (mm. voimatalousyhtiöt), osakaskunnat ja paikalliset asukkaat.
Ehdotukset ohjauskeinojen kehittämiseksi
Lainsäädännöllinen ohjaus
Vireillä olevassa vesilakiehdotuksessa on esitetty useita vesienhoidon kannalta oleellisia muutoksia. Näitä ovat mm. velvoitteiden joustavuuden lisääminen, vanhojen
vesistörakenteita koskevien vesistörakenteiden lupatarkistusten helpottaminen ja
mahdollisuus perustaa esimerkiksi kunnostusta varten vesioikeudellinen yhteisö.
Lisäksi esitetään vesienhoidon tavoitteiden edistämiseksi mm. seuraavia lainsäädännöllisiä toimia:
• Uudessa vesiasetuksessa rakentamista koskevissa selvitysvelvoitteissa otetaan huomioon vesien ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.
• Lupavelvoitteiden joustavuutta ja tarkistamismahdollisuuksia pyritään kehittämään vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Luonnonsuojelu- ja metsälainsäädäntöä kehitettäessä selvitetään arvokkaiden
luontotyyppien (mm. luonnontilaiset purot) suojelua koskevien säädösten
tarkistamistarvetta.
• Tulvariskien hallintaa sekä maankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä kehitettäessä parannetaan tulvavesien pidättymishankkeiden toteuttamisedellytyksiä
ottaen huomioon ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.
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Taloudellinen ohjaus
Otetaan käyttöön uusia rahoitusinstrumentteja ja toimintamalleja yksityisen ja julkisen rahoituksen yhdistämiseksi vesistöjen tilan parantamisessa. Aktivoidaan omaehtoista vesistöjen kunnostustoimintaa.
• Ohjataan julkista ja yksityistä rahoitusta laaja-alaisesti vesien kunnostustoimenpiteisiin, jotka edistävät vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.
• Sisällytetään valtion ja EU:n rahoittamiin hankkeisiin tarvittavat ympäristön
ja vesien suojelutoimet, jotka edistävät vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden
saavuttamista.
• Julkisin varoin tuettavien vesitaloudellisten hankkeiden tuen ehtoihin sisällytetään haittojen vähentäminen ja suunnataan tukea haittojen vähentämiseen
ja seurantaan.
• Varataan riittävä rahoitus kunnostusten seurantaan ja tuloksellisuuden
arviointiin.
• Huolehditaan, että vesistön tilaa parantavat toimet voidaan toteuttaa kokonaan julkisin varoin, mikäli kunnostustarve johtuu valtion aiemmista toimista
eikä yksityisiä kunnostustarpeen aiheuttajia voida osoittaa.
Tiedollinen ohjaus
Viime vuosien aikana on kotimaisen energiantuotannon lisäämiseksi nostettu esiin
rakentamattoman vesivoiman hyödyntäminen uusiutuvana ja päästöttömänä energiamuotona. Sähkön tuottaminen ja siihen liittyvä vesien säännöstelytarve edellyttää
aina jonkinlaisen padon rakentamista vesistöön sekä virtaamien muuttamista luonnontilaisesta. Vesipolitiikan puitedirektiivin vaatima hyvä ekologinen tila edellyttää
kuitenkin kalojen vaellusmahdollisuuksien turvaamista vaelluskalajoissa esimerkiksi
kalateiden, patojen muuttamisen, säännöstelyjen kehittämisen tai muiden ratkaisujen
avulla. Lisäksi vaelluskalakantojen suojelussa on huolehdittava elinympäristöjen
säilymisestä hyvässä kunnossa.
Laaditaan ja käynnistetään kansallinen kalatiestrategia.
Laaditaan ja käynnistetään pienvesien ennallistamisohjelma.
Laaditaan ja käynnistetään kansallinen vesistöjen kunnostusstrategia.
Säännöstelyjä kehitetään huomioiden vesienhoidon tavoitteet, ilmastonmuutos ja koko vesistöalueen tulvariskien hallinnan tarpeet.
• Tehdään ongelmallisilla alueilla vesistöjen kunnostuksen alueellisia yleissuunnitelmia ja valitaan alueelliset kunnostuksen kärkihankkeet.

•
•
•
•

Tutkimus ja kehitystoiminta
Kehitetään kunnostusmenetelmiä ja eri menetelmien vaikuttavuuden, tehokkuuden
ja pysyvyyden seurantaa.

Toimenpiteet poikkeuksellisten tilanteiden varalle
Poikkeuksellisilla tilanteilla tarkoitetaan esimerkiksi öljy- ja kemikaalivahinkoja,
nopeasti syntyviä tulvia, kalakuolemia ja muiden eläinten massakuolemia, poikkeuksellisia leväkukintoja sekä yhdyskuntien tai teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden
käyttö- tai toimintahäiriöitä.
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Tällaisten tilanteiden varalle on määritelty toimenpiteitä ja toimintamalleja mm.
eri viranomaisten normaaliolojen ja poikkeusolojen valmiussuunnitelmissa sekä
toiminnanharjoittajien omissa suunnitelmissa. Esimerkiksi vesilaitosten velvoitteena on ollut laatia vesihuollon valmiussuunnitelma, jossa on käsitelty varautumista ja valmiutta poikkeusolosuhteisiin kuten verkostovikoihin, sähkökatkoksiin,
vedenoton raakavesilähteiden pilaantumiseen, poikkeuksellisiin luonnonoloihin,
kriisitilanteisiin. Lapin ympäristökeskuksella on valmiussuunnitelma ympäristövahinkojen varalle.

Muut toimenpiteet
Pintavedet
Kaikki valuma-alueen kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat rannikkovesien kokonaiskuormitukseen, ja ovat siten tärkeitä niiden tilan kannalta. Tilaluokittelun epävarmuuden vuoksi rannikkovesillä on välttämätöntä tehdä
tutkimuksia luokittelupohjan laajentamiseksi ja luokittelurajojen tarkentamiseksi,
jotta luokittelu ja tilatavoiteasettelu voidaan tehdä luotettavasti. Samoin sisävesien luokittelua on tarkennettava siten, että se ottaa huomioon vesistöjen alueelliset
erityispiirteet. Tällä hetkellä luokittelu ja luokkien raja-arvot perustuvat koko maan
kattaviin aineistoihin, ja niiden soveltaminen Lapin luontaisesti karujen vesien luokitteluun on monelta osin ongelmallista.
Rannikkovesien osalta on edelleen tärkeää minimoida myrkyllisten ja haitallisten
aineiden pääsy mereen ja vähentää pohjasedimenteissä olevien yhdisteiden, kuten
orgaanisten tinayhdisteiden haittoja ja leviämistä ruoppausten ja läjitysten yhteydessä. Ympäristömyrkkyjä koskevien kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden ja
suositusten näkyvyyttä tulee parantaa. Tässä voidaan hyödyntää mm. Perämeren
alueen yhteistä tietojärjestelmää.
Rannikkovesien kaloissa havaitut ongelmat vaativat lisäselvityksiä ja tutkimuksia.
Rasvaisiin kaloihin kertyvien dioksiinien määrää ja niiden vapautumista jokivesissä,
maa-alueilla ja sedimenteissä samoin kuin mateen lisääntymishäiriöiden laajuutta ja
syitä tulee selvittää. Kokonaisuutena haitallisten aineiden kulkeutumista jätevesien
ja jokivesien kautta ei tunneta riittävän tarkasti.
Pilaantuneet maa-alueet
Kohteiden kunnostusta valtion rahoituksella esitetään lisättäväksi perustamalla tarvetta varten rahasto. Rahastoa tulisi voida käyttää myös aiheuttajan ja/tai haltijan
vastuun kohtuullistamiseksi. Kohteiden tutkimus- ja kunnostusvastuiden selvittäminen vaatii lisää henkilö- ja taloudellisia resursseja ympäristöhallintoon.
Mahdollisesti pilaantuneet kohteet on tutkittava ja kunnostustarve ja kunnostus on
tehtävä tehdyn tutkimus- ja kunnostusohjelman mukaisesti.
Asfaltti-, öljysora- ja murskausasemien pohjavesiriskien selvittämiseksi on esitetty
käynnistettäväksi valtakunnassa erillisprojekti. Myös mahdolliset luvattomat läjitysalueet tulee lopettaa ja kunnostaa.
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11.3
Ehdotukset toimenpideyhdistelmiksi sekä arvio niiden
vaikutuksista ja kustannuksista
Vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoon liittyvät taloudelliset
edellytykset
Nykykäytännön mukaiset toimet perustuvat nykyisen lainsäädännön, suositusten
ja ohjelmien täytäntöönpanoon, eivätkä niiden kustannukset aiheudu vesienhoidon
tavoitteista. Toiminnanharjoittajien vastuu toimenpiteistä on ensisijaista, mutta julkisen sektorin panosta tarvitaan myös. Valtion rahoituksella voidaan edistää tavoitteiden toteutumista käytettävissä oleviin lakeihin ja rahoitusjärjestelmiin perustuen
vuosittain vahvistettavien tulo- ja menoarvioiden puitteissa. Vesienhoidon suunnittelu otetaan huomioon Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) toiminnan
suunnittelussa. ELY:n toimialueen maakunnan liittojen maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmissa eritellään toimenpiteet, jotka toteutetaan yhdessä ELY:n kanssa.
Vuosittain laadittavissa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa määritellään
tarkemmin eri tahojen (EU-rahoitus, valtio, kunta, toiminnanharjoittajat ja yksityinen
rahoitus) osallistuminen hankkeiden toteuttamiseen.
Kansalaisjärjestöillä ja erilaisilla neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli erityisesti neuvonnassa, tiedotuksessa ja tietoisuuden lisäämisessä. Yksittäisillä kansalaisilla on
rooli ja vastuu vesien käyttäjinä sekä vesialueiden ja rantojen omistajina.
Tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeää, että vesien tilaan vaikuttavat toiminnanharjoittajat huolehtivat heille kuuluvista velvoitteista. Ympäristönsuojelulain aiheuttamisperiaatteen mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan
harjoittaja vastaa vaikutusten ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta
tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi. Yksittäisiä toiminnanharjoittajia koskevat vaatimukset määritellään luvanvaraisten toimintojen osalta ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa päätöksenteossa. Vesiensuojelutoimien tulee täyttää
myös parasta käytettävissä olevaa teknologiaa koskevat vaatimukset.
Vesiensuojelun rahoitusta varten olisi tarpeen selvittää myös uusia innovatiivisia
keinoja niin, että vastuuta hyvästä tilasta laajennettaisiin. Esimerkkinä tästä ovat
rahastojen ja päästömaksujen käyttö, säätiöiden perustaminen, vapaaehtoiset sopimukset, ympäristösertifiointi sekä vesiensuojelusta aiheutuvien kustannusten sisällyttäminen tuotteiden hintoihin siitä koituvien tulojen ohjaaminen vesiensuojelun
kehittämiseen.

Toimenpideyhdistelmät
Kemijoen vesienhoitoalueella toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi painottuvat
vesistöjen kunnostuksiin. Nykyinen ulkoinen kuormitus on osaltaan syynä hyvää huonompaan tilaan vain muutamassa yksilöllisesti tarkastellussa vesimuodostumassa.
Luvanvaraisten toimintojen kuten teollisuuden ja muun liiketoiminnan ja yhdyskuntien pistekuormituksen osalta toimenpiteet huomioidaan kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti pääsääntöisesti lupakäytännöissä.
Haja-asutuksesta aiheutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä ensisijainen
toimenpide on viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn keskittäminen vesihuollon ja
ympäristön kannalta järkevästi. Käytännössä uusia viemäriverkostoja tulisi rakentaa
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a lueille, joissa keskitetyn jätevedenpuhdistuksen järjestäminen on vesiensuojelullisesti kustannustehokasta. Neuvonta sekä taloudellinen tuki on katsottu lisätoimenpiteinä myös tärkeiksi haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanossa.
Maa- ja metsätalouden osalta nykykäytännön mukaiset toimenpiteet on katsottu vesienhoitoaluetasolla pääosin riittäväksi, mutta nykykäytännön mukaisten toi-mien
tehostaminen ja vesiensuojelun suunnittelun ja toimien toteutuksen laadun parantaminen on katsottu aiheelliseksi alueilla, joille pääosa maa- ja metsätaloudesta keskittyy.
Hydro-morfologisten tekijöiden osalta suunnitellut toimenpiteet ovat kalojen nousun
mahdollistavia rakenteiden toteuttaminen ja vähävetisten uomien vesitysmahdollisuuksien selvittämisessä. Järvien osalta toimenpiteitä ovat nykykäytännön mukaiset
säännöstelykäytäntöjen kehittämishankkeet.
Uittoa varten aikoinaan perattujen jokien sekä lähinnä metsätalouden turmelemien
pienten virtavesien kunnostaminen edellyttää huomattavaa lisäpanostusta. Osalla kohteita konkreettisia toimenpiteitä esitetään määriteltäväksi vasta tarkempien
selvitysten ja suunnitelmien perusteella. Rehevöityneiden järvien kunnostuksissa
keskeiset toimenpiteet ovat vedenpinnan nosto, ravintoketjukunnostus, vesikasvillisuuden vähentäminen sekä hapettaminen.
Pohjavesien osalta tärkeimpinä toimenpiteinä ovat pohjavesien luokitusta, rajausta
ja suojelukäytäntöjä ohjaavat perusselvitykset, suojelusuunnitelmien laatiminen ja
päivittäminen, pohjaveden tilan seuranta, pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen,
maatalouden erityisympäristötuen käyttö, uusien riskitoimintojen ohjaaminen pohjavesialueen ulkopuolelle, maa-ainesottoalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, pohjavesien suojaaminen sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.
Pohjavesien hyvän tavoitetilan ylläpitäminen edellyttää Kemijoen vesienhoitoalueella
jatkossakin pohjavesialueiden suojelutarpeen huomioimisen maankäytön suunnittelussa ja riskiä aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa.

Toimenpideyhdistelmien vaikutukset vesien tilaan
Yhdyskuntien kuormituksien väheneminen edellyttää, että lupien uusintaprosesseissa tiukennetaan lievästi orgaanisen aineksen ja fosforin käsittelyvaatimuksia
nykyisestä. Tällä hetkellä Lapissa puhdistamoiden fosforireduktio on keskimäärin
90 % kun valtakunnallinen keskiarvo on 96 %. Haja-asutuksen kuormituksen odotetaan vähenevän huomattavasti. Edellytyksenä on, että jätevesiasetuksen mukaiset
tavoitteet saavutetaan vuoteen 2014 mennessä.
Massa- ja paperiteollisuuden kuormitus on vähentynyt vesienhoitoalueella huomattavasti kuormituslaskelmissa esitetyistä arvoista, koska Kemijärven tehdas lopetti
toimintansa vuonna 2008. Turvetuotannon kuormituksen arvioitu väheneminen perustuu tehostuneeseen vesiensuojeluun ja sijainninohjaukseen. Kalankasvatuksen
osalta kuormituksen muutokset liittyvät tiiviisti tuotannon määrään.
Maatalouden kuormitus pysynee nykytasolla tai hiukan vähenee, mikäli nykyisen
ohjelmakauden mukaiset toimet vaikuttavat suunnitellusti. Lapissa peltopinta-ala
saattaa tosin kasvaa hieman. Maataloudessa vesiensuojelutoimien vaikutus näkyy
vasta pitkällä viiveellä, joten kuormituksen kehitysarviot saattavat olla optimistisia.
Metsätalouden kuormituksen pysyttäminen nykyisellään edellyttää, että vesiensuojelu otetaan huomioon huolellisesti kaikissa metsätalouden toimenpiteissä.
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Mikäli sateisuus ja virtaamat kasvavat arvioidusti ilmastonmuutoksen myötä, ravinteiden luontainen huuhtoutuminen ja maa- ja metsätalouden hajakuormitus lisääntyvät. Vuoteen 2015 mennessä muutoksen ei vielä odoteta olevan merkittävä.
Virtavesikunnostuksissa pyritään yleensä parantamaan kalaston tilaa, mikä on sopusoinnussa vesistön ekologisen tilan parantamisen kanssa. Järvikunnostuksissa on
sen sijaan usein kyse virkistyskäyttöedellytysten parantamisesta. Kunnostusten on
parannettava myös järven ekologista tilaa, jotta ne edistäisivät vesienhoidon tavoitteita, ja tämän tulisi olla kunnostuksen suunnittelussa yhtenä lähtökohtana. Kunnostus
on aikaa ja rahaa vaativaa, raskaan lupaprosessin edellyttävää työtä, minkä tähden
mahdollisuudet edistää vesistökunnostuksia vuoteen 2015 mennessä ovat varsin
rajalliset.
Säännöstellyissä ja rakennetuissa vesissä nykykäytännön mukaiset toimet ovat
pääosin riittäviä, mutta säännöstelyjen kehittäminen muuttuviin hydrologisiin
olosuhteisiin lähivuosikymmeninä voi edellyttää lisätoimenpiteitä tulevilla suunnittelukausilla. Jokijatkumon aikaansaaminen Kemijoen alaosalle liittyy Kemijoen
kalatiehankkeeseen ja siltä osin nykykäytännön mukaiset toimenpiteet voidaan
katsoa riittäviksi.
Vesienhoitoalueella tapahtuvat muutokset vaikuttavat kokonaisuutena rannikkovesien tilaan. Alustavan luokittelun mukaista kriteeristöä käytettäessä (klorofyllipitoisuus) nykyisillä toimenpiteillä ei rannikkoveden tila muutu merkittävästi vuoteen
2015 mennessä. Vaikutusten voi arvioida näkyvän ensisijaisesti pienissä, rannanläheisissä lahdissa, muttei laajemmin rannikkovesissä. Alueelle soveltuvan luokittelun ja
siinä käytettävien menetelmien kehittäminen on kuitenkin edellytyksenä luotettaville
tila-arvioille ja -tavoitteille.
Taulukko 11.3.1. Arvio toimenpideohjelmissa esitettyjen toimenpiteiden vesien tilaan liittyvistä
vaikutuksista keskeisimmissä vesimuodostumissa.
Kemijoen
vesienhoitoalue

Ravinnekuormituksen
muutos
P (t/a)

N (t/a)

Haitallisten
Hydrologisen
Vesien tila/
Tilaaineiden
ja morfologisen tilan muutos tavoitteen
esiintyminen
tilan
saavutparaneminen
taminen1

Kaakamojoki

Ei vähennys5,12 -> 3,25
tarvetta

Ei

Kyllä

Tyydyttävä ->
Hyvä

2021

Kaisajoki

1,68 -> 0,95

Ei vähennystarvetta

Ei

Kyllä

Tyydyttävä ->
Hyvä

2021

Akkunusjoki

Ei vähennys- Ei vähennystarvetta
tarvetta

Ei

Kyllä

Tyydyttävä ->
Hyvä

2015

Ternujoki

Ei vähennys- Ei vähennystarvetta
tarvetta

Ei

Kyllä

Tyydyttävä ->
Hyvä

2021

Käsmäjoki

Ei vähennys- Ei vähennystarvetta
tarvetta

Ei

Kyllä

Tyydyttävä ->
Hyvä

2015

Vuotosjoki

Ei vähennys- Ei vähennystarvetta
tarvetta

Ei

Kyllä

Tyydyttävä ->
Hyvä

2021

1 Tilatavoitteen saavuttamisvuosi.

Toimenpiteiden kustannukset
Toimenpiteiden kustannukset on esitetty investointeina vuosille 2010–2015 ja vuosittaisina käyttökustannuksina (taulukko 11.3.2), sekä vuotuisista kustannuksista
(käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) jaoteltuna nykykäytännön
mukaisiin toimenpiteisiin ja lisätoimenpiteisiin (taulukko 11.3.3). EU-raportointia
varten samat toimenpiteet ja kustannukset on jaoteltava myös perus- ja täydentäviin
toimenpiteisiin (taulukko 11.3.4).
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Taulukko 11.3.2. Arvio vesienhoidon investoinneista ja käyttökustannuksista Kemijoen vesienhoitoalueella.
Sektori

Nykykäytäntö
Investoinnit
suunnittelukaudella
1 000 €

• Yhdyskunnat
• Haja- ja loma-asutus
Teollisuus ja yritystoiminta
• Teollisuuslaitokset
• Turvetuotanto
• Kalankasvatus
Maatalous
Metsätalous

Lisätoimenpiteet

Käyttökustannukset
1 000 €/a

Investoinnit
suunnittelukaudella
1 000 €

Käyttökustannukset
1 000 €/a

12 166
54 520

16 843
3 586

63 600*
2 411
680
4 761

5 000 *
443
2 000
2 950
162

210

110

Vesistöjen kunnostus, säännöstely
ja rakentaminen

2 737

3 345

1 716

30

Liikenne
Maa-ainesten otto

5
4 381

1

240
90

2

Pohjavesialueiden perusselvitykset,
suojelusuunnitelmat yms.

870

90

Yhteensä
146 131
* Arvioitu vuoden 2006 kustannustietojen perusteella

34 330

2 346

142

Taulukko 11.3.3 Arvio vesiensuojelutoimenpiteiden vuotuisista kustannuksista (käyttökustannusten ja
investoinnin annuiteetin summa) jaoteltuna nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin ja lisätoimenpiteisiin.
Sektori

Nykykäytäntö Lisätoimenpiteet
1 000 €/a
1 000 €/a

Yhdyskunnat
Haja- ja loma-asutus
Teollisuus
Kalankasvatus
Turvetuotanto
Maatalous, julkiset kustannukset

17 634
7 868
9 100
2 000
636
3 000

Maatalous, toiminnanharjoittajien
kustanuukkset

tiedot puuttuvat

Metsätalous
Liikenne
Maa-ainesten otto

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja
rakentaminen
Pohjavesialueiden perusselvitykset,
suojelusuunnitelmat yms.
Yhteensä

Yhteensä
1 000 €/a
17 634
7 868
9 100
2 000
636
3 000

620
1
228

110
18
6

730
19
234

3 556

168

3 724

98

10

108

44 741

312

45 053

Taulukko 11.3.4. Arvio vesiensuojelutoimenpiteiden vuotuisista kustannuksista (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) jaoteltuna perus- ja täydentäviin toimenpiteisiin.
Sektori

Perustoimenpiteet
1 000 €/a

Yhdyskunnat
Haja- ja loma-asutus
Teollisuus
Kalankasvatus
Turvetuotanto
Maatalous, julkiset kustannukset

17 634
7 868
9 100
2 000
636
90

Maatalous, toiminnanharjoittajan
kustannukset

tiedot puuttuvat

Metsätalous
Liikenne
Maa-ainesten otto

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja
rakentaminen

3 120

Pohjavesialueiden perusselvitykset,
suojelusuunnitelmat yms.
Yhteensä

40 448

Täydentävät
toimenpiteet 1 000 €/a

Yhteensä
1 000 €/a

2 900

17 634
7 868
9 100
2 000
636
2 990

730
19
228

730
19
228

604

3 711

108

108

4 589

45 024
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Kustannusten arviointiin liittyy paljon epävarmuutta ja monen sektorin osalta nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden kustannusten arvioinnissa on jouduttu tyytymään
erittäin karkeisiin arvioihin. Kustannukset on arvioitu toimenpiteiden määrien ja Suomen ympäristökeskuksessa tehtyjen toimenpiteiden kustannusarvioiden perusteella sekä
alueellisten kustannustietojen perusteella. Toimenpiteiden kustannuksia on Suomen ympäristökeskuksessa arvioitu toimialojen asiantuntijoiden avustuksella ja toimenpiteistä
saatavilla olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Sektorikohtaiset kustannusten
laskentaperusteet on esitetty ao. sektorin toimenpiteitä käsittelevässä kohdassa kappaleessa 11.2 sekä laajemmin vesienhoidon verkkosivuilla www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma > Vesienhoidon suunnittelun materiaalia.
Haja-asutuksen kustannukset kohdistuvat pääasiassa kiinteistöjen omistajille mutta
jätevesineuvonta- ja tukikulut kohdistuvat julkiselle sektorille. Yhdyskuntien jätevesien puhdistuskustannukset kohdistuvat viime kädessä viemäriverkostoon liittyneille, mutta julkinen sektori tukee puhdistamojen ja viemäriverkostojen rakentamista
ja saneerausta.
Toiminnanharjoittajat vastaavat teollisen toiminnan mukaan lukien turvetuotannon
vesiensuojelun kustannuksista. Maatalouden ympäristötuki maksetaan kokonaan julkisista varoista. Vuonna 2009 voimaan astuva uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki
(Kemera) mahdollistaa valtion maksamien täysimääräisten avustusten suuntaamisen
vesiensuojelun suunnitteluun ja vesiensuojelumenetelmien toteuttamiseen. Vesistöjen
säännöstelyn ja rakentamisen aiheuttamien haittojen kompensaatioista vastaa toiminnan
harjoittaja. Vesistökunnostukset rahoitetaan pääsääntöisesti julkisen sektorin varoista.

Toimenpideyhdistelmien muut vaikutukset
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpiteillä pyritään ylläpitämään ja
parantamaan järvien, jokien ja rannikon ekologista tilaa. Toimenpiteiden vaikutuksia
vesien eri käyttötarkoituksiin on arvioitu seuraavasti:
• Vedenhankinta: Pintavesiä ei alueella käytetä yhdyskuntien vedenhankintaan.
Vedenhankintaan käytettävien pohjavesialueiden veden laatu ja määrä pysyvät hyvässä tilassa. Selvä vaikutus positiiviseen suuntaan.
• Tulvasuojelu: Esitettyjen vesienhoidon toimenpiteiden vaikutukset tulvasuojeluun ovat vähäiset. Säännöstelyjen kehittäminen sekä järvien alivesipinnan
nostot saattavat äärevöittää vesioloja alapuolisissa vesissä, mutta vaikutukset
arvioidaan vähäisiksi. Tarkasteltujen tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutukset
vesienhoidon tavoitteisiin nähden voivat joissain tapauksissa olla ristiriidassa
keskenään mutta kokonaisuudessa vaikutukset ovat todennäköisesti vähäiset.
• Virkistyskäyttö: Vesienhoidon toimenpiteet ylläpitävät ja parantavat kaikkea veden
hyvästä tilasta riippuvaa virkistyskäyttöä. Myös rantakiinteistöjen arvo säilyy tai
paranee. Vesistöihin perustuva kalastusmatkailu ja muu virkistysmatkailu voi
lisääntyä ja hyödyttää alueen matkailuyrityksiä ja elinkeinoelämää laajemminkin.
• Luonnon monimuotoisuus: Erityisesti uomien ja rantavyöhykkeen kunnostustoimilla on luonnon monimuotoisuutta lisäävä vaikutus. Uhanalaisten lajien
olosuhteet saattavat kohentua.
• Vesivoiman tuotanto: Vesienhoitoa edistävät säännöstelymuutokset voivat aiheut
taa sekä järvillä että jokilaitoksilla jossakin määrin rajoituksia vesivoiman
tuotannolle. Myös kalateillä on laitosten tuotantoa lievästi vähentävä vaikutus.
• Kalastus: Vesien tilan ylläpitäminen säilyttää ja parantuminen muuttaa kalaston koostumusta edullisempaan suuntaan lisäämällä arvokkaampien kalojen
määrää. Kalastusvälineiden likaantuminen vähenee. Muutokset hyödyttävät
etenkin virkistyskalastusta. Myös kalastusmatkailu hyötyy ja voi lisääntyä.
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Taulukko 11.3.5. Vesienhoitoalueelle esitettyjen toimenpideyhdistelmien vaikutukset vesien eri
käyttötarkoituksiin (+++/++/+/0/-/--/---).
Vesienhoitoalue

Vedenhankinta

Tulvasuojelu ja
maan kuivatus

Pintavedet
Pohjavedet

0
++

0
0

VirkistysLuonnon
Vesivoiman
Kalastus
käyttö
monimuotoisuus tuotanto
++
0

+
0

0

+
0

Vesienhoidon toimenpiteillä on vesienkäyttömuotojen lisäksi laajempiakin vaikutuksia.
Kemijoen vesienhoitoalueen yhteiskunnalliset vaikutukset on arvioitu seuraaviksi:
• Työ ja toimeentulo: Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät alueen työllisyyttä jossain
määrin. Erityisesti haja-asutuksen jätevesienkäsittely ja vesistöjen kunnostaminen työllistää alan toimijoita. Minkään sektorin osalta ei vesienhoidon toimenpiteiden seurauksena ole odotettavissa negatiivisia työllisyysvaikutuksia.
• Terveys: Vaikutukset alueen asukkaiden terveyteen ovat vähäiset mutta myönteiset.
• Asuinympäristö ja viihtyvyys: Vesien tilan ylläpito ja paraneminen lisäävät
asuinympäristön viihtyisyyttä. Viihtyvyyttä lisää tieto puhtaasta vedestä ja
virkistyskäytön ja kalastusmahdollisuuksien säilymisestä tai paranemisesta.
• Maisema: Vaikutukset ovat melko vähäisiä mutta myönteisiä.
• Yhdyskuntarakenne: Vesienhoidon toimenpiteillä voi olla sekä myönteisiä että
kielteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, esimerkiksi pohjavesialueelle
rakentaminen tai sen estyminen voi vaikuttaa paikallisesti.
• Vaikutukset saamelaisten asemaan ja oikeuksiin: Vesienhoidon tavoitteilla ja toimenpiteillä on vaikutusta saamelaisille tärkeiden elinkeinojen harjoittamiseen
ja tähän liittyvään kulttuuriin. Vesienhoidon tavoitteet tukevat saamelaisten
oikeutta ja mahdollisuuksia harjoittaa puhtaaseen luontoon pohjautuvia elinkeinoja ja kulttuuria kotiseutualueellaan. Vesien hyvä ekologinen tila on keskeinen perusta vesiin liittyvien saamelaisille tärkeiden elinkeinojen kannalta.
Taulukko 11.3.6. Vesienhoitoalueelle esitettyjen toimenpideyhdistelmien ympäristövaikutukset.
(+++/++/+/0/-/--/---).
Yhdyskuntarakenne

Asuinympäristö ja
viihtyvyys

Maisema

+

0

+

+

+

+/-

+

0

Vesienhoitoalue

Työ ja
toimeentulo

Terveys

Pintavedet

+

Pohjavedet

0

Toimenpideyhdistelmien tarkastelu ilmastonmuutoksen sekä tulva- ja kuivuusriskien vähentämisen kannalta
Toimenpiteiden valinnassa pyritään siihen, että niillä olisi sekä vesien tilaa parantava
että ilmastonmuutoksen haittoja ehkäisevä vaikutus. Tämä edellyttää, että toimenpiteitä suunniteltaessa vesistöjä tarkastellaan kokonaisuuksina ja että toimenpiteet
mitoitetaan hydrologisesti niin, että ne, mikäli mahdollista, hidastavat veden liikkumista valuma-alueella ja täten vähentävät tulva- ja kuivuusriskejä.
Ympäristöhallinnon HERTTA-tietojärjestelmässä olevat vesienhoidon toimenpiteet
on jaoteltu ilmastonmuutoksen näkökulmasta kolmeen ryhmään:
• voi heikentää ilmastonmuutoksen vaikutusta,
• ilmastonmuutoksen suhteen neutraali ja
• voi voimistaa ilmastonmuutoksen vaikutusta.
Järjestelmässä olevista toimenpiteistä suurimman osan on arvioitu olevan ilmastonmuutoksen kannalta neutraaleja. Osan toimenpiteistä on arvioitu heikentävän
ilmastonmuutoksen vaikutusta, joten niitä voidaan pitää ensisijaisina toimenpiteinä
kaikilla vesistöalueilla joilla on tiedossa tulvaherkkiä alueita tai tulvariskikohteita.
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Säännöstelyjen kehittäminen on eräs vesienhoidon suunnittelun toimenpide sekä
samalla Suomen oloissa keskeinen tulvasuojelutoimenpide. Säännöstelyjen kehittämistarpeen arvioinnissa on erityisesti sovitettava yhteen vesienhoidon suunnittelun ja tulvariskien hallinnan tavoitteet ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon
ottaen.

11.4
Tavoitteiden saavuttaminen
Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että vesien tilan heikkeneminen estetään ja
vuoteen 2015 mennessä saavutetaan vähintään hyvä tila. Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteutetaan parhaaseen saavutettavissa
olevaan tilaan. Erityisillä alueilla otetaan huomioon lisäksi erillislainsäädännöstä
seuraavat ympäristötavoitteet. Tavanomaista lievempiä ympäristötavoitteita ei kuitenkaan käytetä nyt laadituissa vesienhoitosuunnitelmissa.
Kemijoen vesienhoitoalueella keskeisenä tavoitteena on pintavesien hyvän tai erinomaisen tilan turvaaminen pääosin nykykäytännön mukaisin toimin ja osittain lisätoimin. Pohjavesien hyvä kemiallista ja määrällistä tilaa voidaan ylläpitää arvion
mukaan jatkossakin nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä.
Ympäristötavoitteiden tavoiteaikataulua voidaan joissakin tapauksissa pidentää
6 tai 12 vuodella. Tavoiteaikataulujen pidentämisen perusteena ei ole esitetty rahoituksen puutetta. Kemijoen vesienhoitoalueella on tavoiteaikataulua on joissakin
tapauksissa pidennetty seuraavilla perusteilla:
Laajamittainen vesistöjen kunnostamisen edellyttämä perusteellinen hanketason
suunnittelu, lupaprosessi sekä hankkeiden rahoittaminen vie vuosia, joten se ei ehdi
parantamaan vesien ekologista tilaa riittävästi vuoteen 2015 mennessä.
Vaikka valuma-alueelta tuleva ulkoinen kuormitus olisi nykyään jo tavoitetasolla,
monen järven sisäinen kuormitus pysyy korkeana vielä vuosia. Vaikka toimenpiteet
ehdittäisiinkin tehdä tavoiteaikataulussa, niiden vaikutus näkyy erityisesti suurissa
vesistöissä vasta pitkän ajan kuluttua.
Ekosysteemitason muutokset voivat olla hitaita. Myös teknisen kehityksen voi odottaa parantavan vesiensuojelutilannetta edelleenkin, mutta sen vaikutukset näkyvät
vasta pidemmällä aikavälillä.
Kemijoen vesistöalueella hyvän tilan saavuttamisajankohta on asetettu vuoteen 2021
seuraavilla vesimuodostumilla: Kaisajoki, Ternujoki, Vuotosjoki ja Kaakamojoki.
Syynä on kunnostussuunnittelun ja lupaprosessien vaatima aika. Kalojen kulkumahdollisuuksien parantaminen Kemijoen alaosalla edellyttää jatkoaikaa vuoteen 2027
saakka (kuva 11.4.1).
Alle 5 km2 järvet, joiden tavoitetila arvioidaan saavutettavan vuonna 2021, ovat
Pisajärvi, Vuoskujärvi, Sierijärvi, Mäki-Vuorsamo, Seipäjärvi ja Syväjärvi. Syynä on
aiempi liiallinen kuormitus, josta toipuminen vie aikansa. Järviin kohdistuva nykyinen ulkoinen kuormitus on vähäistä, mutta järvien heikentyneeseen tilaan vaikuttaa
aiemmin voimakkaammasta hajakuormituksesta johtuva sisäinen kuormitus.
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Tavoitetila saavutettu tai turvattu
Tavoitetila saavutetaan vuoteen 2015
mennessä
Tavoitetila saavutetaan tai turvataan
lisätoimenpiteillä vuoteen 2015 mennessä
Tavoitetila saavutetaan lisätoimenpiteillä vuoteen 2021 mennessä
Tavoitetila saavutetaan lisätoimenpiteillä vuoteen 2027 mennessä
Ei tarkastella toimenpiteiden
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Kuva 11.4.1. Pintavesien tilatavoitteet.

Rannikkoalueella tyydyttävään tilaan luokiteltujen vesimuodostumien tilatavoitteet
arvioidaan saavutettavan 2021. Rannikkoalueen tilaan vaikuttavat koko vesienhoitoalueella tapahtuvat muutokset. Nykytilanteessa, jossa kuormitusta on jo voitu leikata merkittävästi (erityisesti teollisuudessa ja taajamien jätevedenpuhdistamoilla),
ja toisaalta esimerkiksi maataloudessa valtaosa pelloista on pysyvän nurmipeitteen
alla, ei kuormituksen rajuun vähentämiseen alueella ole realistisia mahdollisuuksia. Vesienhoitoalueen suuret joet tuovat pääosan kuormituksesta, joka on valtaosin
luonnonhuuhtoumasta peräisin. Hydrologisten olosuhteiden vaihtelut vaikuttavat
merkittävästi kuormituksen määrään. Pitkä jääpeitteinen kausi heikentää jokivesien
sekoittumista talvella. Rannikkovesien tilaluokittelu perustuu lähinnä klorofyllipitoisuuteen, ja sille määritellyt luokittelurajat perustuvat epäsuoraan tarkasteluun
niukan aineiston pohjalta. Pohjaeläinmenetelmä on kehittelyvaiheessa ja esimerkiksi
vesikasvien osalta ei alueelle soveltuvia valmiita menetelmiä ole. Onkin selvää, että
Perämeren rannikkovesien luokittelun kehittäminen, luokkarajojen tarkentaminen ja
luokittelukriteeristön laajentaminen vaativat alueella erityistä panostusta.
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12			 Tietolähteet ja tiedonsaanti

12.1
Verkkosivut ja toimenpideohjelmat
Kemijoen vesienhoitoalue: www.ymparisto.fi/kemijoenvesienhoitoalue
Toimenpideohjelmaehdotukset Lapin ympäristökeskuksen alueella: www.ymparisto.fi/lap/vesienhoito
Vesienhoidon suunnittelun materiaalia: www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma > Vesienhoidon
suunnittelun materiaalia
Lapin ympäristökeskus: www.ymparisto.fi/lap
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: www.ymparisto.fi/ppo
Työ- ja elinkeinokeskukset: www.te-keskus.fi
Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus: www.rktl.fi
Tilastokeskus: www.stat.fi
Maa- ja metsätalousministeriö: www.mmm.fi
Euroopan unioni portaali – ympäristöasiat: http://europa.eu/index_fi.htm

12.2
Rekisterit
HERTTA: Hertta-järjestelmään on koottu ympäristöhallinnon keräämää ja tuottamaa tietoa ympäristöstä. Sen julkinen osa on OIVA, Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelu www.ymparisto.
fi/oiva
POVET: Pohjavesitietojärjestelmä
MATTI: Maaperän tilan tietojärjestelmä
VAHTI: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä
VELVET: Vesilaitosten luvat ja ilmoitukset

12.3
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13			 Kansalaisten kuuleminen ja
			 vaikutusmahdollisuudet

13.1
Yhteistyöryhmä
Lapin ympäristökeskuksen alueella on perustettu yhteistyöryhmä, johon on koottu
mahdollisimman kattavasti alueen eri eturyhmien edustus. Yhteistyöryhmä tekee
suunnittelun edetessä ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista ympäristökeskukselle.
Yhteistyöryhmä seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden
kehitystä alueella. Se käsittelee sekä ehdotusta vesienhoitosuunnitelmaksi että sitä
varten laadittuja selvityksiä ja ohjelmia ja ottaa niihin kantaa. Siten yhteistyöryhmä
vaikuttaa siihen, millaisia vesienhoitotoimia alueella tehdään. Yhteistyöryhmät myös
edistävät tiedonkulkua, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Tämän vuoksi
kannattaa pyrkiä vaikuttamaan niihin näkökantoihin, joita sinua lähinnä olevan
tahon – esimerkiksi ympäristö- tai kansalaisjärjestön, kalastajien tai veneilijöiden
– edustaja tuo yhteistyöryhmässä esille.
Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien nimeämistä, tavoitteen asettelua ja
toimenpidesuunnittelua valmisteltiin erillisessä alatyöryhmässä. Yhteistyöryhmä ja alatyöryhmä ovat kokoontuneet useita kertoja toimenpideohjelman valmistelun aikana.
Lapin vesienhoitoalueiden yhteistyöryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat on
esitetty ympäristökeskuksen internet-sivuilla.

13.2
Kuulemiskierrokset
Vesienhoitosuunnitelman laadinnasta on toimeenpantu vesienhoidon järjestämisestä
annetun lain mukaisesti kolme kuulemiskierrosta. Kuulemiset koskevat koko Kemijoen vesienhoitoaluetta.
Ensimmäisessä kuulemisessa (22.6.–22.12.2006) kuultiin vesienhoidon suunnittelun
työohjelmasta, siinä esitetystä aikataulusta sekä osallistumisesta. Toisella kuulemiskierroksella (21.6.–21.12.2007), palautetta pyydettiin ns. vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä käsitelleestä yhteenvedosta. Kolmas kuuleminen (31.10.2008–30.4.2009) koski
itse vesienhoitosuunnitelmaehdotusta ja se oli viimeinen virallinen kuuleminen, joka
koskee vuoteen 2015 ulottuvaa vesienhoidon suunnittelukautta.
Kuulemiskierroksista tiedotettiin suunnittelualueen lehdistössä, kuntien ilmoitustauluilla ja ympäristöhallinnon Internet-sivuilla. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävillä kunnissa, useimpien kuntien pääkirjastoissa ja Lapin ympäristökeskuksen
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Internet-sivuilla: www.ymparisto.fi > Alueelliset ympäristökeskukset > Lappi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuuleminen vesienhoidosta.
Kansalaisten kuulemisen lisäksi pyydettiin kirjalliset lausunnot vesienhoitoalueen
alueellisten ympäristökeskusten toimialueen keskeisiltä viranomaisilta ja muilta
vesienhoitoon liittyviltä organisaatioilta, kuten alueellisten yhteistyöryhmien edustajilta. Mielipiteet ja kannanotot tuli esittää kirjallisesti tai sähköpostitse alueellisen
ympäristökeskuksen kirjaamoon, ja ne sai muotoilla vapaasti.
Lapin ympäristökeskuksen alueella on pyydetty ja saatu palautetta suunnittelumateriaalista seuraavasti:
Kuulemiskierros

Kansalaispalaute (kpl)

Pyydetyt
lausunnot (kpl)

Saadut lausuntopalautteet (kpl)

1
8
4

74
75
104

23
21
49

Työohjelma ja aikataulu 2006
Vesienhoidon keskeiset kysymykset 2007
Vesienhoitosuunnitelmaehdotus 2008

13.3
Alueelliset tilaisuudet
Vesienhoitoalueella järjestettiin neljä yleisötilaisuutta Tilaisuuksissa esiteltiin mm.
uutta vesienhoitojärjestelmää, pinta- ja pohjavesien tilaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Pääpaino oli paikallisissa kysymyksissä sekä ajankohtaisissa ja suunnitelluissa
hankkeissa. Erityisesti esille nousivat vesihuolto ja haja-asutuksen jätevesien käsittely,
vesistökunnostukset ja tulvasuojelu sekä vesistöjen säännöstelyasiat.

13.4
Saamelaiskäräjälain (§ 9) mukainen neuvottelu
vesienhoitosuunnitelmasta
Saamelaiskäräjälain § 9 mukaisesti viranomaiset neuvottelevat saamelaiskäräjien
kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi ja erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana. Neuvottelut saamelaiskäräjien, ympäristöministeriön ja Lapin ympäristökeskuksen välillä
käytiin 8.9.2009 Rovaniemellä.

13.5
Yhteenveto esitetyistä lausunnoista ja mielipiteistä
Kahden ensimmäisen kuulemiskierroksen lausunnoissa ja kannanotoissa annettiin
palautetta seikoista, joita vesienhoidon suunnittelussa tulisi painottaa nykyistä enemmän. Työohjelmaa ja aikataulua pidettiin pääosin selkeänä. Erityisesti yksittäisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin kiinnitettiin palautteissa huomiota. Keskeisiä
kysymyksiä pidettiin oikeina mutta joissain palautteissa liian yleisinä paikallistason
ongelmien kannalta. Palautteissa esitettiin lukuisia toimenpide-ehdotuksia vesistöjä
muuttavien tekijöiden aiheuttamien vaikutusten lieventämiseksi tai korjaamiseksi.
Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta annetuissa palautteissa vesienhoitosuunnitelmaa pidettiin yleisesti oikeansuuntaisena ja perusteltuna vesienhoidon linjauksena.
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Suunnitteluprosessia pidettiin läpinäkyvänä ja osallistumismahdollisuuksia yleensä
riittävinä. Kritiikkiä kohdistui mm. vesien luokittelun heikkouksiin ja vesien tilan
seurannan puutteisiin. Erityisesti pienten vesien käsittelyä pidettiin riittämättömänä.
Toimenpiteiden määrittelyä pidettiin liian ylimalkaisena tai riittämättömänä. Voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten vesien luokittelua ja toimenpide-esityksiä
kritisoitiin vahvasti. Samoin toimenpiteiden taloudellisia tarkasteluja pidettiin puutteellisina ja toimenpiteiden sitovuutta epäiltiin.
Saatu palaute sekä siitä laaditut tiivistelmät ja vastineet keskeisimpiin asiakokonaisuuksiin on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi >
Alueelliset ympäristökeskukset > Lappi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuuleminen vesienhoidosta.

13.6
Palautteen huomioon ottaminen
Kuultavat asiakirjat on valmisteltu yhteistyössä yhteistyöryhmän kanssa. Kannanotot on käsitelty yhteistyöryhmässä ja ryhmän antama palaute on otettu huomioon
valmisteluvaiheessa.
Kahdella ensimmäisellä kuulemiskierroksella saatu palaute on otettu soveltuvin
huomioon vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen valmistelussa ja vesienhoitosuunnitelmaehdotusta on päivitetty viimeisen kuulemiskierroksen palautteen perusteella.
Suurimmat muutokset on tehty toimenpiteitä koskevaan lukuun 11. Nykykäytännön
ja lisätoimenpiteiden välistä jakoa on tarkennettu ja kustannukset on arvioitu uudelleen valtakunnallisesti yhtenäisin perustein. Ohjauskeinoja on täydennetty valtakunnallisesti laadittujen listojen perusteella. Voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten
vesien osalta saavutettavissa olevan tilan arviointi jätetään osalla kohteista seuraavalle suunnittelukaudelle. Tekstiin on tehty lukuisia kuulemispalautteen mukaisia muutoksia. Monissa palautteissa vaadittiin seurantaa ja toimenpiteitä yksittäisille pienille
järvi- ja jokialueille. Pienten pintavesien suuren määrän ja tietojen niukkuuden takia
vesienhoidon suunnittelussa on kuitenkin jouduttu tässä vaiheessa keskittymään
suuriin ja keskisuuriin vesistöihin, eikä yksittäisiin pienvesiin siksi ole puututtu.
Palautteissa mainittuja vesialueita pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan
sisällyttämään seurantaan ja kartoituksiin. Pienempien vesien tilaa ja niiden vaatimia
toimenpiteitä tarkastellaan tiedon karttuessa tulevilla vesienhoitojaksoilla.
Palautteesta laadittuun tiivistelmään on kirjattu vastineet keskeisimpiin asiakokonaisuuksiin: www.ymparisto.fi > Alueelliset ympäristökeskukset > Lappi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuuleminen
vesienhoidosta.
Saamelaiskäräjien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena saamelaisten oikeuksia
ja asemaa selventävät tekstit on lisätty vesienhoitosuunnitelmaan ja vaikutusarvioita
saamelaisten asemaan ja oikeuksiin on täsmennetty. Vesienhoidon tavoitteet tukevat
saamelaiselinkeinojen ja -kulttuurin säilymistä.
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14			 Ympäristöselostus

14.1
Johdanto
Ympäristöselostuksen tavoitteena on selostaa arvioinnin kannalta keskeiset asiat ja
siitä tulee saada kokonaiskuva vesienhoitosuunnitelman toteuttamisen merkittävistä
ympäristövaikutuksista. Vaikutusten arvioinnin kohde on vesienhoitosuunnitelma ja
siinä tarkasteltujen vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset. Tehtävänä on arvioida, mitä vesienhoitosuunnitelman toteuttamisella
saavutetaan verrattuna siihen, että suunnitelmaa ei toteutettaisi.
Vaikutusten arviointiin on osallistunut alueellisen ympäristökeskuksen eri alojen
asiantuntijoita. Keskeinen osa vaikutusten arvioinnista on tehty alueellisessa ympäristökeskuksessa toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä. Toimenpide-ehdotusten alustavaa vaikutusten arviointia on tehty myös vesienhoidon yhteistyöryhmien
kokouksissa. Arviointimenetelmiä ovat olleet asiantuntija-analyysi, kirjallisuus ja
mallinnus.
Suunnitelman vaikutukset väestöön, ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,
veteen, luonnon monimuotoisuuteen, eliöstöön, kasvillisuuteen, maaperään, ilmaan,
ilmastotekijöihin, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan,
aineelliseen omaisuuteen, kulttuuriperintöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen
arvioitiin yleisellä tasolla.
Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna ympäristöhallinnossa laadittua opasta ”Ympäristövaikutusten arviointi vesienhoidossa” (YM:n ohjeistusprojektin ohje
10.3.2008).

14.2
Vesienhoitosuunnitelman sisältö ja päätavoitteet
Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset ja määritellään
tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy yhteenveto vesienhoitoalueelle laadituista pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmista.
Päätavoitteena vesienhoidossa on pinta- ja pohjavesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Kemijoen vesienhoitoalueen järvipinta-alasta noin 4 % tilaa tulee parantaa
ja muilta osin hyvä tai erinomainen tila tulee säilyttää. Jokivesistä 9 % tilaa tulee
parantaa ja 91 % tila tulee säilyttää. Rannikkovesistä hyvän tilan säilyttäminen on
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tavoitteena 88 % rannikkovesien pinta-alasta ja 12 % hyvän tilan saavuttaminen.
Kaikkien pohjavesialueiden tavoitteena alueella on hyvän kemiallisen ja määrällisen
tilan säilyttäminen.
Vesienhoidon keskeiset kysymykset Kemijoen vesienhoitoalueella, joihin vesienhoitosuunnitelmassa pyritään vaikuttamaan ovat:
• Haja-asutuksen vesihuollon parantaminen ja pohjavesien suojelu
• Hajakuormituksen vähentäminen
• Tulvista aiheutuvien haittojen vähentäminen
• Vesirakentamisesta ja säännöstelystä aiheutuneiden haittojen lieventäminen
• Vesistöjen kunnostus
Tavoiteajankohdan saavuttamiseen vaikuttavat etenkin vesistökunnostuksien osalta
suunnittelun ja lupaprosessin vaatima aika. Myös hankkeiden rahoittaminen vie vuosia. Vesistössä toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä koska ekosysteemitason
muutokset voivat olla hitaita.

14.3
Ihmistoiminnasta aiheutuvat erityiset
ympäristöongelmat vesienhoitoalueella
Vesienhoitoalueen järvien ja jokien tilaan on vaikuttanut niin haja- ja pistekuormitus
kuin maa- ja vesiympäristön fyysinen muokkaaminen. Vesistöjä kuormittavat tekijät
painottuvat vesienhoitoalueen eteläosaan. Alueen ihmistoiminnasta sisävesiin tulevasta fosfori- ja typpikuormituksesta huomattava osuus tulee hajakuormituksena
maa- ja metsätaloudesta sekä haja- ja loma-asutuksesta. Pistemäinen ravinnekuormitus on pääosin peräisin teollisuudesta ja yhdyskuntien jätevesistä. Nyt luokitelluissa
vesissä nykytasoinen kuormitus on syynä hyvää huonompaan tilaan kahdessa joessa
ja joukossa rehevöityneitä, lähinnä matalia järviä.
Eniten vesistöjen tilaa ovat muuttaneet vesistöjen säännöstely ja rakentaminen, uittoperkaukset sekä suo- ja metsäojitukset. Kemijoen vesienhoitoalueen järvipinta-alasta
noin 60 % säännöstellään voimataloutta varten. Rakennettujen jokien yhteispituus
on noin 650 km.
Uittoväyliä on perattu vesienhoitoalueella noin 7 300 km. Viime vuosisadan puolivälin jälkeen purojen perkaukset, metsä- ja suo-ojitukset, hakkuut virtavesien rannoilla
ja teiden rakentamiset tierumpuineen ovat muuttaneet merkittävästi vesienhoitoalueen etelä- ja keskiosien pienten virtavesien tilaa.
Pienten järvien tilaa ovat heikentäneet aikoinaan tehdyt järvenlaskut ja lähinnä maaja metsätalouden kuormitus. Sisäisen kuormituksen suuruudesta ei ole olemassa tarkkoja arvioita, mutta sillä on todennäköisesti olennainen merkitys monien matalien
ja rehevien järvien tilan ylläpitäjänä. Sisäinen kuormitus voi pitkään hidastaa vesien
tilan parantumista vaikka ulkoinen kuormitus on vähentynyt.
Pohjavesialueet ovat pääosin asumattomilla alueilla, joissa ei ole pohjaveden kannalta
merkittäviä riskialttiita toimintoja tai teollisuutta.
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14.4
Vesienhoitosuunnitelman vaikutusten kohdentuminen
Toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat erityisesti niihin vesimuodostumiin, joiden tila on tavoitteena olevaa hyvää tilaa huonompi, mutta etenkin ohjauskeinojen
puitteissa vaikutukset kohdistuvat kaikkiin vesimuodostumiin. Esitettyjen toimenpiteiden ja ohjauskeinojen käyttöönotolla on vaikutuksia jossain määrin toiminnanharjoittajien ja kansalaisten sekä eri viranomaisten toimintaan.

14.5
Muut vesienhoitoon liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat
ja niiden vaikutus vesienhoitosuunnitelmaan
Vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty muut alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset suunnitelmat ja ohjelmat sekä toimialakohtaiset suunnitelmat, jotka ovat
merkittäviä tämän suunnitelman toimeenpanon kannalta. Näissä suunnitelmissa tai
ohjelmissa olevat tavoitteet on soveltuvin osin otettu huomioon toimenpideohjelmaa
ja vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa.

14.6
Valitut vaihtoehdot ja niiden valintaperusteet
Vesienhoidon suunnittelussa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa:
VE 0=Vesiensuojelun toteuttaminen nykykäytännön mukaisin toimenpitein
VE 1=Vesien hyvä tilan saavuttamiseksi tehdään vesienhoitosuunnitelmassa
esitetyt nykykäytännön mukaiset toimenpiteet sekä täydentävät lisätoimet
vuoteen 2015 mennessä tai myöhemmin (2021, 2027).

14.7
Vaihtoehtojen vaikutukset
Jos vesienhoitosuunnitelmaa ei toteuteta, hyvää huonommassa tilassa olevien vesien
tila pysyy hyvää huonompana tai voi joillakin kohteilla heikentyä entisestään. Parhaimmillaan vesien tila voi parantua, mutta tilan kehitys on todennäköisesti hitaampaa tehostettuihin ja ajallisiin tavoitteisiin sidottuihin toimenpiteisiin verrattuna.
VE 0 Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden vaikutukset ja todennäköinen
kehitys
Nykykäytännön mukaiset kuormitusta vähentävät toimet ovat ylläpitäneet ja parantaneet vesien tilaa vesienhoitoalueella. Nykytasoinen ulkoinen kuormitus on syynä
vesien hyvää huonompaan tilaan vain pienellä osalla nyt ensimmäisellä suunnittelukierroksella luokitelluista vesistä.
Yhdyskuntien jäteveden puhdistus on hyvällä tasolla ja puhdistuksen vaatimustaso
ympäristöluvissa kasvaa ja tekninen kehitys etenee jatkuvasti. Kattava viemäriverkosto ja jäteveden puhdistus on parantanut vesien tilaa ja vähentänyt jätevesien
aiheuttamia sairauksia. Viemäriverkoston saneerauksilla vähennetään vuotoriskejä.
Haja-asutuksen osalta neuvonnan puute on aiheuttanut epätietoisuutta riittävistä
ratkaisuista haja-asutuksen jätevesien puhdistuksessa.
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Teollisuuden paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) on parantanut vesien tilaa ja
tehnyt vesiympäristön viihtyisämmäksi toiminta-alueellaan. Teollisuudelle toimenpiteistä on aiheutunut merkittäviä kustannuksia kuormituksen vähentämisestä, mutta
samalla niiden kilpailukyky markkinoilla on saattanut parantua (esimerkiksi ympäristömerkityt tuotteet).
Vesistöjen kunnostuksilla on parannettu rehevöityneiden järvien ja uittoperattujen
jokien tilaa. Kunnostustarve on kuitenkin suurempi kuin siihen käytettävät resurssit.
Metsätalouden turmelemien virtavesien toipuminen on hidasta. Pohjan liettyminen ja hydro-morfologiset muutokset ovat voimakkaita ja vähentävät merkittävästi
virtavesien kalantuotantoa ja virkistysarvoa. Niiden tila ei parane ilman aktiivisia
kunnostustoimenpiteitä. Maatalouden rehevöittämät pienet järvet kärsivät sisäkuormittuneisuudesta ja niiden toipuminen on hidasta.
Vesivoiman rakentamisen yhteydessä ei ole useinkaan rakennettu kalateitä ja kalojen
luontaiset vaellusreitit ovat katkenneet useiksi kymmeniksi vuosiksi. Se on johtanut
vaeltavien kalojen, kuten meritaimenen ja lohen, kantojen vähentymiseen tai häviämiseen alueella. Kalateitä tai muita kalankulun mahdollistavia rakenteita rakennetaan
niihin kohteisiin, joissa siitä on kalataloudellista hyötyä ja missä se voidaan toteuttaa
ilman kohtuutonta haittaa vesistön muille käyttömuodoille. Vaellusesteiden poistaminen palauttaa kalojen luontaisia lisääntymisalueita. Vesistörakentamisen vuoksi
vähävetisiksi jääneiden uomien tilan parantamismahdollisuuksia selvitetään.
Vesistöjen säännöstelyn tarkistaminen parantaa erityisesti vesistöjen virkistyskäyttöarvoa siellä missä on koettu haittoja veden korkeuserojen vaihtelusta. Säännöstelykäytäntöjä kehitetään niin, että säännöstely turvaa sekä vesienhoidon että tulvasuojelun tarpeet ja huomioi ilmastomuutoksen.
Toimenpiteet parantavat alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja vesieliöiden elinolosuhteita.
Vesiensuojelutoimenpiteillä voi olla osin myös negatiivisia vaikutuksia joidenkin
vesien käyttömuotojen osalta. Vesivoiman tuotannossa vaikutukset liittyvät ekologisempiin säännöstelykäytäntöihin, kalateihin ja vähävetisten uomien vesittämiseen,
joilla voi olla vaikutusta vesivoiman tuotantoon käytettävissä olevaan vesimäärään.
Kalateihin liittyvät korvauskäytännöt aiheuttavat osallisille ja vesienhoitosuunnitelman toimeenpanolle kustannuksia.
Nykykäytännön vaikutukset maaperään, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen ovat pääosin myönteisiä. Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteillä on ollut myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.
Toimenpiteet ja niiden kustannukset ovat vähentäneet maa- ja metsätaloudesta saatavia tuloja ja puuston kasvua.
Pohjaveden pilaamiskielto on turvannut pohjavesien hyvän laadun alueella.
Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä saavutettu kehitys saattaa tulevaisuudessa
vaarantua ilmaston muutoksen aiheuttaman lisääntyvän pintavalunnan ja sitä kautta
kasvavan ravinteiden huuhtouman vuoksi.
VE1 Lisätoimenpiteiden vaikutukset
Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen pohjana olevassa toimenpideohjelmassa on
tarkasteltu laajemmin toimialakohtaisia toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta. Tarkastelujen perusteella on valittu vesienhoitosuunnitelmaehdotuksessa ehdotetut
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015
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lisätoimenpiteet. Lisätoimenpiteet on esitelty toimialoittain vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen luvussa 11.2 ja yhteenveto kustannuksista sekä arvio toimenpiteiden
muista vaikutuksista luvussa 11.3.
Vaikutukset vesiin ja luonnon monimuotoisuuteen
Kemijoen vesienhoitoalueelle esitetyt lisätoimenpiteet vähentävät kuormitusta jonkin verran nykytasosta ja parantavat vesistöjen hydrologista ja morfologista tilaa.
Pohjavesialueilla toimenpiteillä turvataan pohjaveden laatu. Pohjavesiä kuormittava
toiminta pidetään pois pohjavesialueilta ja pohjavesien tilan vaarantuminen estetään
käytettävissä olevien ohjauskeinojen puitteissa.
Sijainninohjauksen avulla teollisuutta, kalankasvatusta ja turvetuotantoa ohjataan alueille, missä niiden aiheuttamat haitat pinta- ja pohjavesille ovat mahdollisimman vähäisiä. Tehostettu teollisuuden ympäristöriskien hallinta vähentää
häiriöpäästöjä.
Maatalouden vesiensuojelua parannetaan mm. ongelma-alueiden kartoituksilla ja
vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnittelulla. Karjatalouden uudet toiminnot
ohjataan pohjavesialueiden ulkopuolelle ja olemassa olevien toimintojen osalta toimenpiteinä esitetään lannan varastoinnin ja eläinsuojien jätevesien käsittelyn tehostamista. Maatalouden vesiensuojeluneuvontaa edistetään.
Metsätalouden vesiensuojelun tasoa parannetaan vesiensuojelusuunnitelmien ja
-toimenpiteiden tasoa nostamalla sekä luonnonhoitohankkeilla. Vesiensuojelu otetaan
aiempaa paremmin huomioon kaikissa metsätalouden toimenpiteissä. Metsätalouden
turmelemien pienvesien kunnostusta lisätään.
Teiden rakentamisessa ja kunnostamisessa tieojien johtamista suoraan vesistöön vältetään ja tierumpujen suunnittelussa otetaan huomioon vaelluskalakannat ja vältetään vaellusesteiden muodostumista.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta vesienhoidon toimenpiteet ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Vesienhoidon suunnittelussa painotetaan vesiluonnon alkuperäislajien monimuotoisuutta. Toimenpiteet lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja tukevat
uhanalaisten lajien säilymistä.
Virtavesien kunnostus palauttaa alueelle monipuolisen elinympäristön. Erityisesti
lohikalojen elinolot ja luontainen lisääntyminen paranevat. Järvien kunnostuksissa
vesiympäristön kasvillisuus muuttuu niittojen seurauksena ja umpeenkasvu hidastuu tai pysähtyy. Vaikutukset näkyvät näkösyvyyden ja pohjanläheisen hapen lisääntymisenä. Myös sinilevien määrä vähenee ja kalaston rakenne paranee.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Vesienhoitotyö tukee osaltaan luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Maa-ainesten
oton suuntaaminen pohjavesialueiden ulkopuolelle turvaa välttämättömän talousvedensaannin erityisesti pienialaisilla ja vähäantoisilla pohjavesialueilla.
Runsaat ja hyvälaatuiset vesivarat mahdollistavat monenlaisen elinkeinotoiminnan
kehittämisen ja toimivat kilpailuetuna alueen elinkeinotoiminnalle. Puhtaasta juomavedestä voi myös muodostua merkittävää elinkeinotoimintaa.
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Vesienhoitotyö hyödyttää matkailuelinkeinoa. Hyvässä ekologisessa tilassa oleva
vesiympäristö on maiseman kaunistus ja kaupunki- ja taajamakuvaan positiivisesti
vaikuttava tekijä. Vesielementti on tärkeä osa alueen kuntien imagoa ja identiteettiä.
Virkistysarvoista tärkeitä ovat kalastus, veneily ja uiminen sekä erityisesti maisemallinen virkistysarvo.
Luonnonvarojen kestävän käytön kannalta toimenpiteet ovat hyödyllisiä ja ne parantavat alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä. Vesiensuojelutoimenpiteillä voi olla osin
myös negatiivisia vaikutuksia joidenkin vesien käyttömuotojen osalta. Vesivoiman
tuotannossa vaikutukset liittyvät luonnonuomien vesimäärän lisäämiseen, jolla voi
olla vaikutusta vesivoiman tuotantoon käytettävissä olevaan vesimäärään. Kalateihin liittyvät korvauskäytännöt aiheuttavat osallisille ja vesienhoitosuunnitelman
toimeenpanolle kustannuksia.
Toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia voidaan pitää negatiivisena vaikutuksena,
mutta yleisesti ottaen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat kohtuullisina ja saavutettavat hyödyt ovat kustannuksia suuremmat pitkällä aikavälillä.
Vaikutukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen
Tulvariskien hallintasuunnitelmat sovitetaan yhteen vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Tulvariskien hallintaa tarkastellaan tällä ensimmäisellä suunnittelukierroksella
yleisellä tasolla mm. tunnistamalla molemmille suunnitteluille yhteisiä piirteitä ja
tavoitteita kuten ilmastonmuutokseen sopeutuminen.
Vesienhoitosuunnitelmassa toimenpiteistä suurimman osan on arvioitu olevan ilmastonmuutoksen kannalta neutraaleja. Osan toimenpiteistä on arvioitu heikentävän
ilmastonmuutoksen vaikutusta. Niillä voidaan vähentää tiedossa olevien tulvaherkkien alueiden tai tulvariskikohteiden tulvariskiä. Säännöstelyjen kehittäminen on
eräs vesienhoidon suunnittelun toimenpide sekä keskeisin tulvasuojelutoimenpide.
Säännöstelyjen kehittämistarpeen arvioinnissa on sovitettava yhteen vesienhoidon
suunnittelun että tulvariskien hallinnan tavoitteet.
Yhteiskunnalliset vaikutukset
Vesien hoidon toimenpiteet aiheuttavat elinkustannusten nousua (mm. viemäriin
liittymismaksut, jätevesimaksut, vesimaksut, investoinnit) etenkin haja-asutusalueella. Haja-asutusalueiden asukkaiden neuvonta tehostaa hajajätevesiasetuksen
toimeenpanoa.
Vesienhoidon toimenpide-ehdotusten vaikutukset eri toimintoihin (maankäyttö,
elinkeinot, luonnonvarat, väestö) ja vesien käyttömuotoihin (talousvesi, virkistyskäyttö ja kalastus) ovat yleisesti myönteisiä. Toimenpiteet aiheuttavat kustannuksia,
joita ei kuitenkaan voida pitää kohtuuttomina minkään elinkeino- tai väestöryhmän
kannalta.
Toimenpiteiden vaikutukset väestön elinolosuhteisiin ovat vähäiset, mutta myönteiset. Merkittävin vaikutus kohdealueilla on viihtyisyyden ja luonnon virkistysmahdollisuuksien kuten luonnossa liikkumisen, luontomatkailun, kalastuksen
ja uimisen edellytysten paraneminen. Kunnostettujen vesistöjen äärellä ihmisten
viihtyvyys ja elämisen laatu lisääntyvät. Vesien tilan ylläpitäminen säilyttää ja
parantuminen muuttaa kalaston koostumusta edullisempaan suuntaan lisäämällä
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arvokkaampien kalojen määrää. Kalastusvälineiden likaantuminen vähenee. Muutokset hyödyttävät etenkin virkistyskalastusta. Myös kalastusmatkailu hyötyy ja
voi lisääntyä.
Vesien hoito ja kunnostaminen nostavat kunnostettujen vesistökohteiden tonttien
ja rantakiinteistöjen arvoa. Vesien hoito hyödyntää matkailuelinkeinoa. Puhtaat vesistöt ovat alueen matkailun keskeinen vetovoimatekijä. Yleensä veden sekä taloudellinen että virkistyskäytöllinen arvonnousu tulee entistä merkittävämmäksi myös
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Se tuo matkailulle lisää asiakkaita ja parantaa
alueen matkailun edellytyksiä ja vetovoimaa. Vesien hoitoon liittyvät toimenpiteet
parantavat lähialueiden työllisyyttä suoraan. Esimerkiksi maa- ja metsätalouden sekä
haja-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteet tuovat työtä paikallisille toimijoille.
Yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan ei esitetyillä vesienhoidon toimenpiteillä ole pääsääntöisesti merkittäviä vaikutuksia. Vesien
tilan paraneminen voi lisätä erityisesti rantakiinteistöjen arvoa. Erilaisten toimintojen
sijoittumisessa on huomioitava tarkemmin vesistöihin kohdistuvat vaikutukset joko
suoraan tai syntyvien kustannusten kautta. Kaavoituksella voidaan ohjata maankäyttöä vesiensuojelun huomioivaksi ja pohjavesien suojelun kannalta riskittömille
alueille sekä tiivistää yhdyskuntarakennetta viemäröinnin taloudellisen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Tästä syntyy lisävaatimuksia kunnille, kaavoittajien osaamiselle ja maanomistajille, jotta toiminnot saadaan sijoitettua sopiville alueille.
Vesienhoidon toimenpiteillä voi olla vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, esimerkiksi pohjavesialueelle rakentamisen estyminen voi vaikuttaa paikallisesti haitallisesti
toimintojen sijoittumismahdollisuuksiin.
Tulvakartat määrittävät alimmat rakentamiskorkeudet ja suojaavat ennakoimattomilta taloudellisilta riskeiltä. Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät jonkin verran
byrokratiaa lisäselvitysvaatimuksineen. Säännöstelyjen kehittäminen sekä järvien
alivesipinnan nostot saattavat äärevöittää vesioloja alapuolisissa vesissä, mutta vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Tarkasteltujen tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutukset
vesienhoidon tavoitteisiin nähden voivat joissain tapauksissa olla ristiriidassa keskenään mutta kokonaisuudessa vaikutukset ovat todennäköisesti vähäiset.
Vesien kunnostaminen nostaa kunnostettujen vesistökohteiden tonttien ja rantakiinteistöjen arvoa. Kiinteistöjen omistajille on hyötyä kiinteistöjen arvon noususta.
Asutuksen osalta yhdyskuntien siirtoviemärit mahdollistavat viemäröidyn alueen
laajentamisen ja edistävät tulevaisuudessa haja-asutuksen hajakuormituksen vähentymistä. Haja-asutusalueiden lietteiden määrän lisääntyminen voi aiheuttaa ongelmia
jätevesipuhdistamojen kapasiteetin riittävyydelle. Jätevedenpuhdistamot ovat kalliita
investointeja. Vesienhoidon toimenpiteet aiheuttavat elinkustannusten nousua (mm.
viemäriin liittymismaksut, jätevesimaksut, vesimaksut, investoinnit) etenkin hajaasutusalueella.
Teollisuus ym. toimintojen öljy- ja kemikaalisäiliöiden siirtäminen pohjavesialueiden ulkopuolelle tai suojaaminen vähentää yritysriskiä lisääntyvistä kustannuksista
huolimatta.
Vesienhoitoalueen pohjoiset osat kuuluvat saamelaisten kotiseutualueeseen. Vesienhoidon tavoitteilla ja toimenpiteillä on vaikutusta saamelaisille tärkeiden elinkeinojen
harjoittamiseen ja tähän liittyvään kulttuuriin. Vesienhoidon tavoitteet tukevat saa-
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melaisten oikeutta ja mahdollisuuksia harjoittaa puhtaaseen luontoon pohjautuvia
elinkeinoja ja kulttuuria kotiseutualueellaan. Vesien hyvä ekologinen tila on keskeinen perusta vesiin liittyvien saamelaisille tärkeiden elinkeinojen kannalta

14.8
Toimenpiteet, joilla aiotaan ehkäistä, vähentää tai
poistaa vesienhoitosuunnitelman toteuttamisesta
aiheutuvia haittoja
Vesienhoitosuunnitelman toteuttamisesta ei katsota aiheutuvan merkittäviä haittoja
millekään vesien käyttömuodolle, elinkeinolle tai ympäristölle.

14.9
Aineiston hankintaan ja vaikutusten arviointiin
liittyvät puutteet
Tätä ympäristöselostusta tehtäessä ei ollut käytettävissä soveltamiskelpoisia malleja,
vaan selostuksen sisältö ja rakenne kehitettiin valtakunnallisessa ohjeistushankkeessa. Ympäristövaikutusten arvioinnille kehitettiin ympäristöhallinnon oma ohjeistus, jolla ohjeistettiin alueellisten toimenpideohjelmien ja ympäristöselostuksen
laatimista.
Luokittelun ja vaikutusarvioinnin pohjana käytetyt biologiset tiedot ovat monilta
osin hyvin puutteelliset ja aiheuttavat epävarmuutta luokittelutuloksiin. Vain harvoissa tapauksissa pystyttiin arvioimaan suoria vaikutuksia ekologisiin muuttujiin.
Edustavien biologisten aineistojen puuttuessa turvauduttiin mallinnukseen ja asiantuntija-arviointiin. Kuormituksen arvioinnissa epävarmuutta on hajakuormituksen
arvioinnissa käytetyissä menetelmissä ja niiden soveltuvuudessa.
Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelmien laatiminen on ollut laaja-alaista,
monitahoista ja monilta osin uudenlaista työtä. Erityisesti muiden kuin vesistöihin
kohdistuvien vaikutusten arviointi on jäänyt hyvinkin puutteelliseksi rajallisten työvoimaresurssien takia.

14.10
Miten tavoitteiden toteutumista ja
toimenpiteiden vaikutuksia aiotaan seurata
Kemijoen vesienhoitoalueen seurantaohjelman avulla seurataan vesimuodostumien
tilaa ja sen kehittymistä ja saatua tietoa käytetään vesien tilan luokittelun tarkistamiseen ja tehtävien toimenpiteiden vaikutusten todentamiseen. Tietoja käytetään hyväksi seuraavalla, toisella vesienhoidon suunnittelukierroksella vuosina 2012–2015.
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14.11
Ympäristöselostuksen yhteenveto
Ympäristöselostuksessa on kuvattu Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmanvaikutuksia suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia
sääntelevän direktiivin ja sen pohjalta annetun lain mukaisesti.
Vesienhoitosuunnitelman tavoitteena on ylläpitää vähintään hyvässä tilassa olevien
pinta- ja pohjavesien tilaa ja parantaa hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilaa.
Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteutetaan parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Erityisillä alueilla otetaan huomioon lisäksi
erillislainsäädännöstä seuraavat ympäristötavoitteet. Suunniteltujen toimenpiteiden
vaikutukset ovat vesien tilan sekä useimpien käyttömuotojen osalta myönteisiä. Vesienhoitosuunnitelmalla ei ole merkittäviä vaikutuksia muuhun kuin vesien tilaan
ja siitä riippuvaan vesien käyttöön.
Jos vesienhoitosuunnitelmaa ei toteuteta, hyvää huonommassa tilassa olevien vesien
tila pysyy ennallaan tai voi myös joillakin kohteilla heikentyä entisestään. Parhaimmillaan vesien tila voi parantua, mutta tilan kehitys on todennäköisesti hitaampaa
tehostettuihin ja ajallisiin tavoitteisiin sidottuihin toimenpiteisiin verrattuna.
Kustannuksia aiheutuu suunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta. Toisaalta toimenpiteiden toteuttamisella on välitön työllistävä vaikutus ja vesien hyvän tilan ja imagon myötä myös välillistä työllistävää vaikutusta mm. matkailuelinkeinon sekä erilaisten muiden luontopalveluiden saralla.
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Vesienhoidon käsitteitä
Akviferi
Akviferilla tarkoitetaan riittävän huokoista ja läpäi
sevää maa- tai kallioperämuodostumaa tai kerrosta,
joka mahdollistaa joko merkittävän pohjaveden virtauksen tai merkittävän pohjavedenoton.
Ekologinen tila
Ekologisella tilalla tarkoitetaan pintaveden tilan
kuvaamista vesieliöstön avulla. Tilaa arvioitaessa
otetaan huomioon myös veden laatu ja hydrologiset
sekä morfologiset ominaisuudet. Ekologinen tila ilmaistaan luokittelemalla vedet viiteen luokkaan.
Hydrologia
Hydrologia on tieteenala, joka tutkii ja seuraa veden
esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua maapallolla.
Kemiallinen tila
EU-tason lainsäädännössä määriteltyjen prioriteetti
aineiden ja niille säädettyjen ympäristönlaatunormien mukainen luokittelu. Kemiallinen tila on
hyvä, jos aineiden ympäristölaatunormit eivät ylity.
Ympäristölaatunormit on asetettu pääsääntöisesti
aineiden vedestä mitatuilla pitoisuuksille.
Kuuleminen – kuulemismenettely
Kuulemisella tarkoitetaan määrämuotoista menet
telyä, jossa kansalaiset ja eri toimijat voivat lausua
mielipiteensä tietystä asiasta.
Lisätoimenpide
Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitettävä toimenpide, joka voi olla uudenlainen tai määrällisenä
lisänä nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin.
Luokittelu
Vesien tila luokitellaan ihmisen toiminnan aiheuttaman muutoksen perusteella käyttäen vertailukohtana häiriintymättömiä, luonnontilaisia vesiä. Pintavedet luokitellaan niiden biologisen ja kemiallisen
tilan perusteella viiteen luokkaan: erinomainen,
hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Pohjavedet
luokitellaan niiden kemiallisen ja määrällisen tilan
perusteella kahteen luokkaan, jotka ovat hyvä ja
huono.

Perusseuranta
Vesienhoitolaissa määritelty seurantatyyppi, jonka
tarkoituksena on antaa edustava yleiskuva vesienhoitoalueen vesien tilasta. Perusseurannalla hankitaan tietoa erityisesti luonnontilaisten vesien ja
alueen merkittävien vesien tilasta sekä ihmistoiminnasta johtuvien pitkäaikaisten muutosten, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksista.
Perustoimenpide
Perustoimenpiteet ovat sellaisia vesienhoitoon kuuluvia toimenpiteitä tai ohjauskeinoja, jotka perustuvat vesienhoitoasetuksen liitteen 6 kohdassa a)
lueteltuihin säädöksiin. Myös itse säädöksiä voidaan
pitää perustoimenpiteinä. Jakoa perustoimenpitei
siin ja täydentäviin toimenpiteisiin käytetään lähinnä EU:lle tehtävässä raportoinnissa.
Pintavesi
Pintavedellä tarkoitetaan maanpäällisiä vesiä, kuten
meriä, järviä, jokia ja puroja.
Pintavesimuodostuma
Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien
erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta,
puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa,
jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa.
Pohjavesi
Pohjavesillä tarkoitetaan kaikkia niitä vesiä, jotka ovat
maan pinnan alla vedellä kyllästyneessä vyöhykkeessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään.
Pohjavesimuodostuma
Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä
vesimassana akviferiin tai akvifereihin varastoitunutta pohjavettä.
Prioriteettiaine
Vesipolitiikan puitedirektiivin liitteessä listattuja
aineita tai aineryhmiä, jotka on arvioitu erityisen
haitallisiksi vesiympäristölle.
Toimenpideohjelma
Vesienhoitosuunnitelmaan liitettävä luettelo vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista
toimenpiteistä.

Morfologia
Morfologialla tarkoitetaan vesienhoidossa järven,
joen tai rannikkoveden pohjan rakennetta ja laatua,
rantavyöhykkeen laatua sekä järven tai rannikkoveden muotoa ja joen syvyyttä,

Toiminnallinen seuranta
Vesienhoitolaissa määritelty seurantatyyppi, jonka
tarkoituksena on seurata ihmistoiminnan muuttamien vesien tilaa ja toimenpiteiden vaikutuksia
niissä.

Nykykäytännön mukainen toimenpide
Vesien tilaa parantava toimenpide, joka jossakin
vesimuodostumassa tai sen valuma-alueella teh
dään tai jatkuu vuosittain nykyisessä laajuudessa
2010–2015 joko sen vuoksi, että se on säädösten tai
muiden syiden vuoksi pakollinen tai että se perustuu olemassa olevaan, pysyväisluontoiseen sopimus- ja rahoitusjärjestelmään.

Tyypittely
Jokien, järvien ja rannikkovesien jakaminen luontaisten ominaisuuksiensa, kuten maantietellisten seikkojen, koon, syvyyden, valuma-alueen
maaperän jne perusteella tyyppeihin.
Täydentävä toimenpide
Täydentävät toimenpiteet ovat niitä toimenpiteitä, joita esitetään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi perustoimenpiteiden lisäksi. Täydentäviä
toimenpiteitä on lueteltu vesienhoitoasetuksen liitteen 6 kohdassa b).
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Vesienhoito
Vesienhoidolla tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin ja vesienhoitolain mukaista suunnitelmallista toimintaa, jolla pinta- ja pohjavesien laadullista
ja määrällistä tilaa ylläpidetään ja parannetaan.
Vesienhoitoalue
Vesienhoitoalueella tarkoitetaan aluetta, joka koostuu
yhdestä tai useasta vesistöalueesta sekä niihin yhteydessä olevista pohja- ja rannikkovesistä. Vesienhoitoalue on valtioneuvoston asetuksessa (1303/2004)
määritelty vesienhoidon yhteistoiminta-alueeksi.
Vesienhoitolaki
Laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki
(1299/2004) on tärkein säädös, jolla vesipolitiikan
puitedirektiivi Suomessa pannaan täytäntöön. Laissa
säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan
vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä, seurannasta,
vesien luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta sekä
kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta.

Vesistöalue
Alue, jolle satanut vesi virtaa mereen tietyn joen tai
suistoalueen kautta.
Vesiympäristölle haitallinen aine
Vesiympäristölle haitallisella aineella tarkoitetaan
vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti kansallisesti valittuja aineita ja vesipuitedirektiivin mukaisesti vahvistettuja muita kuin vesiympäristölle
vaaralliseksi määriteltyjä aineita (kts. kohta Vesiympäristölle vaarallinen aine), jotka voivat aiheuttaa
pintaveden pilaantumista.
Vesiympäristölle vaaralliset aineet
Vesiympäristölle vaarallisella aineella tarkoitetaan
vesipolitiikan puitedirektiivin sekä vesiympäristöön
päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun direktiivin tarkoittamia aineita, jotka ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja jotka
voivat kertyä eliöstöön.

Yhteistyöryhmä
Vesienhoitosuunnitelma
Yhteistyöryhmä on vesienhoitolain (1299/2004)
Vesienhoitoalueen kattava yhteenveto vesien tilasta,
mukainen eri intressitahoja edustava ryhmä, jonka
ongelmista ja suunnitelluista vesienhoitotoimista.
alueellinen ympäristökeskus on kutsunut koolle.
Ryhmä osallistuu vesienhoitoon liittyvien asioiden
Vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD)
valmisteluun yhdessä alueellisen ympäristökeskukEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
sen kanssa.
(2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista. Direktiivi tuli voimaan 22.12.2000. Direktiiviin
tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä
niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila
on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015.
Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin
säädöksin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon
järjestämisestä eli vesienhoitolaki sekä sen pohjalta
annetut asetukset.
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Yhteystiedot
Lapin ympäristökeskus
Käyntiosoite: Hallituskatu 5 C, Rovaniemi
Postiosoite: PL 8060, 96101 Rovaniemi
Puh. 020 610 113 (vuoden 2009 loppuun)
Lapin ELYn vaihteen numero (vuoden 2010 alusta): 020 63 60010
Fax. 016 310 340
kirjaamo.lap@ymparisto.fi (vuoden 2009 loppuun)
kirjaamo.lappi@ely-keslus.fi (vuoden 2010 alusta)
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet (vuoden 2009 loppuun):
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet (vuoden 2010 alusta):
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Pekka Räinä, ylitarkastaja
Hydrobiologi Petri Liljaniemi, hydrobiologi

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Käyntiosoite: Veteraanikatu 1, Oulu
Postiosoite: PL 124, 90101 Oulu
Puh. 020 610 111
Fax. 08 816 2869
kirjaamo.ppo@ymparisto.fi
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet (vuoden 2009 loppuun):
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet (vuoden 2010 alusta):
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Anne Laine, koordinaattori (vs.)

Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmä
www. ymparisto.fi/lap/vesienhoito
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Matti Hepola, johtaja
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LIITE 1/1

Selvitys hankkeista, jotka voivat aiheuttaa poikkeamia tilatavoitteisiin
Sierilän voimalaitoshanke
Sierilän voimalaitoshankkeen tavoitteena on rakentaa voimalaitos Kemijokeen noin
20 km Rovaniemen keskustasta ylävirtaan. Voimalaitoksen tuottama vuosienergian
nettolisäys 120 MWh ja nimellistehon lisäys 28 MW. Hanke tuo lisähyötyä myös alapuolisille voimalaitoksille. Lisäksi hankkeella on myönteisiä vaikutuksia kulloinkin
käytettävissä oleviin taajuudensäätö- ja häiriöreservitehoihin. Voimalaitosaltaan
muodostavat kolme varsinaista maapatoa sekä neljä rantapatoa. Patojen yhteispituus
on 5 km. Padotusaltaan pituus on 32 km ja pinta-ala noin 12,7 km2, josta nykyistä
vesialuetta on noin 9 km2 ja maa-aluetta 3,7 km2. Kaivettavia massoja on yhteensä
noin 1 milj. m3. Hanke on parhaillaan lupakäsittelyssä.
Merkittävimmät hydrologiset vaikutukset ovat vedenpinnan nousu voimalan
yläpuolisella alueella korkeimmillaan noin kuusi metriä. Voimalan alapuolella vuorokautinen vedenpinnan vaihtelu lisääntyy Raudanjokisuussa noin 0,6 m. Vaihtelun
lisääntyminen ulottuu noin 10 km voimalan alapuolelle.
Sierilän voimalaitoksen alapuolella Jokkavaarassa on I-luokan tärkeä ja hyvin merkittäviä vedenottamoita. Päivittäinen ala ja ylävesipintojen vedenpintavaihtelu kasvaa
yhteensä noin 40–50 cm, mutta tällä ei käytännössä ole vaikutusta Jokkavaaran pohjavesialueen vesitilanteeseen.
Veden laatuun kohdistuvat vaikutukset ajoittuvat rakentamisen aikaisiin ja käytön
aikaisiin vaikutuksiin. Rakentamisaikaisen samennusvaikutuksen on ennakoitu
ulottuvan muutamien kilometrien matkalle alavirtaan ja pitoisuustasojen nousevan
kevättulvan aikaiselle tasolle, lyhytaikaisesti korkeammallekin. Koska fosfori on
pääosin sitoutuneena kiintoainekseen, sen rehevöittävä vaikutus jäänee kohtalaisen
vähäiseksi. Rakennusvaiheen aikaiset vesistövaikutukset kestäisivät noin 4–5 vuotta.
Rakentamisaikaisten vaikutusten lievennyttyä voimalan käytöstä aiheutuvat vaikutukset pääuoman veden laatuun ovat todennäköisesti samaa tasoa kuin muidenkin
pääuoman voimalaitosten.
Allastuksen johdosta petokalojen (hauki, made) elohopeapitoisuudet kohoaisivat
alueella yleisesti tasoon yli 0,5 mg/kg noin 10 vuoden ajalle voimalaitoksen käyttöönoton jälkeen. Myös ahvenista aiempaa suurempi osa kannasta ylittäisi tämän
rajan. Kemijoen vesistöstä saatujen aiempien kokemusten perusteella ei kuitenkaan
ole todennäköistä, että petokalojen elohopeapitoisuus yleisesti nousisi yli 1 mg/kg.
Luonnontilaisiin järviin verrattuna kohonneita elohopeapitoisuuksia on todennäköisesti mitattavissa vielä 10–15 vuotta rakentamisen jälkeen. Elohopeahaitta tulisi koskemaan myös voimalaitoksen alapuolista aluetta, mutta haitan kestoa ja laajuutta
ei ole tarkemmin arvioitu.
Hankkeen kohdealueen vesimuodostuma, Kemijoen keskiosa, on voimakkaasti muutettu vesistö. Vesimuodostumassa on arvioitu olevan korkeintaan vähäisiä parantamismahdollisuuksia hydrologis-morfologisten tekijöiden osalta. Vesimuodostuman
on arvioitu olevan nykyisellään hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa. Hanke aiheuttaisi huomattavia muutoksia vesimuodostuman hydrologiaan ja morfologiaan.
On todennäköistä, että hanke vaarantaa vesimuodostuman nykyisen tilan perusteella
asetetun hyvän saavutettavissa olevan tilan tavoitteen. Mikäli hanke toteutetaan,
vesimuodostuman hyvä saavutettavissa oleva tila tulee määritellä suhteessa muuttuneisiin hydrologis-morfologisiin oloihin.
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LIITE 1/2
Suhanko
Alueella meneillään olevista hankkeista Suhanko-hankkeella on voimassa oleva lupa,
mutta investointipäätöstä kaivoksen käynnistämiseksi ei ole tehty. Suunnitellussa
toiminnassa pääosin Simojokeen laskevan Ruonajoen valuma-alueella louhitaan noin
30 km Ranualta luoteeseen sijaitsevista kahdesta avolouhoksesta 11–12 toimintavuoden aikana on noin 103 Mt malmia ja 300 Mt sivukiveä. Vuosittainen louhintamäärä
on suurimmillaan noin 50 Mt. Louhittavasta malmista tuotetaan alueelle rakennettavassa rikastamossa vuosittain 150 000-200 000 tonnia rikastetta, joka sisältää mm.
platinaryhmän metalleja, kultaa, kuparia, nikkeliä ja rikkiä. Toiminnan raakaveden
saanti turvataan Takalammen ja Konttijärven säännöstelyn avulla. Kaivokselta muodostuvat prosessijätevedet johdetaan selkeytyksen jälkeen Kontti- ja Vähäjokea pitkin
Kemijokeen. Jätevedet sisältävät kiintoainetta, sulfaattia sekä typpiyhdisteitä. Vesissä
ei ole merkittäviä määriä ympäristölle haitallisia metalleja tai kemikaaleja. Luvassa
on määrätty kaivostoiminnan jätevesien kiintoainepitoisuudelle raja-arvo. Suoto- ja
kuivatusvesiä johdetaan Ruonajoen kautta Simojokeen. Toiminnasta aiheutuvien
kalastushaittojen ehkäisemiseksi luvan saaja on määrätty maksamaan vuotuista kalatalousmaksua sekä ylläpitämään Ruonajoen alkuperäisestä taimenkannasta muodostettua emokalaparvea. Vaikutusalueen tarkastelluista vesimuodostumista Vähäjoki ja
Ruonajoki on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan ja Simojoki erinomaiseen tilaan.
Ala-Kemijoki, joka on voimakkaasti muutettu virtavesi, on luokiteltu tyydyttäväksi.
YVA-menettelyn ja lupakäsittelyn yhteydessä vaikutusten suurempiin vesimuodostumiin on arvioitu olevan vähäisiä, joten niiden osalta tilatavoitteista ei ole tarpeen
poiketa. Ruonajoen osalta hyvän tilan tavoitteesta joudutaan todennäköisesti poikkeamaan.
Kevitsan kaivoshanke
Kevitsan kaivoshankkeen tarkoituksena on Sodankylän Petkulan kylän itäpuolella
sijaitsevan Kevitsan monimetalliesiintymän hyödyntäminen. Louhittava malmi sisältää nikkeliä, kuparia, kobolttia, platinaa, palladiumia ja kultaa. Arvioidut malmivarat
noin 90 milj. tonnia (Mt). Hankkeelle on haettu ympäristönsuojelulain mukaista
ympäristölupaa kaivoksen ja rikastamon toimintaan sekä oheistoiminnoille kuten
marginaalimalmin, sivukiven, pintamalmin, pintamaiden ja rikastushiekan läjitykselle. Toiminnanharjoittaja on hakenut myös vesilain mukaista lupaa raakaveden
ottamiseen Vajukosken voimalaitoksen ylävesialtaasta sekä jäteveden johtamiseen
samaan altaaseen. Lisäksi lupaa on haettu Kevitsansarven eteläpuoleisen suoalueen
muuttamiseksi vesivarastoaltaaksi ja lupaa louhoksen kuivanapitovesien aiheuttamaan pohjaveden muuttamiseen..
Kaivoksen toiminta-ajaksi on tunnettujen malmivarojen perusteella arvioitu noin
11 vuotta. Malmi louhitaan avolouhintana. Suunnitellusta avolouhoksesta louhitaan malmia ja sivukiveä yhteensä 240 Mt, josta malmia 90 Mt ja sivukiveä 150 Mt.
Poistettavat maamassat ja sivukivi läjitetään louhoksen tuntumaan, yhteensä noin
250 ha:n suuruisille läjitysalueille. Sivukiven läjitysalue tulee louhoksen pohjoispuolelle. Sen pinta-ala on 224 ha ja korkeus 60 m. Louhittu malmi rikastetaan alueelle
rakennettavassa rikastamossa, joka käsittää malmin murskauksen, murskeen välivarastoinnin, jauhatuksen, vaahdotuksen ja veden poiston rikasteesta. Rikastamo
tuottaa vuosittain noin 60 000 t kuparirikastetta ja noin 80 000 t nikkelirikastetta.
Rikaste kuljetetaan maanteitse Kemiin. Rikastushiekkaa syntyy vuosittain noin
97 % louhitun malmin määrästä. Rikastushiekka pumpataan kahteen rikastushiekkaaltaaseen, joiden yhteispinta-ala on noin 380 ha. Rikastamo tarvitsee vettä yli 1 600
m3/s. Pääosa tarvittavasta vedestä on rikastushiekka-altaasta takaisin rikastamolle
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LIITE 1/3
otettavaa kierrätysvettä sekä louhoksen kuivanapitovesiä. Lisävettä otetaan Kitisestä
Vajukosken voimalaitoksen yläaltaasta enimmillään 550 m3/h ja keskimäärin noin
200 m3/h. Käsitellyt prosessi- ym. jätevedet pumpataan Vajukosken voimalaitoksen
yläaltaaseen. Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia ja mm. pohjaveden pintaa alentava vaikutus alueella.
Hankkeen vaikutusalue ulottuu voimakkaasti muutettuun Kitisen vesimuodostumaan, jonka on arvioitu olevan nykyisin hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa.
Lisäksi vaikutusalueen piirissä on osia kahdesta suojelurekisteriin kuuluvasta Natura-alueesta - Pomokaira (FI301712) ja Koitelainen (FI301716) - joiden osalta vaikutuksia myös arvioidaan . Toistaiseksi ei ole tullut esille sellaisia vaikutuksia, jotka
edellyttäisivät tähän mennessä tarkasteltujen vesimuodostumien tilatavoitteiden
muuttamista. Lupakäsittelyssä arvioidaan hanketta koskevien tarkennettujen tietojen pohjalta kokonaisvaikutukset ja niitä lieventävien toimenpiteiden riittävyys, ja
edelleen merkitys vesienhoidon kannalta.
Narkauksen kaivoshanke
Kaivoshanke sijoittuu Rovaniemen kaupungin alueelle, sen kaakkoisosaan, lähelle
Ranuan kunnan pohjoisrajaa. Rovaniemeltä esiintymä alueelle on matkaa noin 40 km.
Kaivoshanke käsittää kolmen erillisen platinaryhmän metalleja sisältävän esiintymän
(Nutturalammen, Kuohungin ja Siika-Kämän) hyödyntämisen.
Nutturalammen ja Kuohungin esiintymät sijoittuvat Särki-Kämän järven pohjois- ja
koillispuolelle Kemijoen vesistöalueelle ja Siika-Kämän esiintymä Siika-Kämän järven
länsipuolelle Simojoen vesistöalueelle.
Alueelle tulevien louhoksien pinta alat ovat enimmillään noin 40–60 ha. Nutturalammin ja Kuohungin kaivokset on tarkoitus louhia ensivaiheessa avolouhintana
ja jatkaa myöhemmin louhintaa maanalaisena louhintana. Avolouhokset louhitaan
noin 100 metrin syvyyteen. Siika-Kämän louhinta on tarkoitus toteuttaa alusta lähtien
maanalaisena louhintana.
Vuosilouhinnaksi on kaavailtu 1,2 Mt (miljoonaa tonnia) malmia, rikastetta syntyisi
vuodessa noin 18 500 t. Louhittavaa sivukiveä on arveltu syntyvän koko toiminta-aikana noin 50 Mt. Esiintymien malmi on tarkoitus rikkoa ja suorittaa karkea murskaus
louhoksien alueella tai maan alla. Tämän jälkeen malmi kuljetetaan maanteitse rikastettavaksi Suhangon kaivokselle. Suhangosta mineraalirikaste kuljetetaan maanteitse
rautatien varteen tai satamaan ja edelleen jalostettavaksi koti- tai ulkomaiselle sulatolle/jalostamolle. Sulatolla/jalostamolla rikasteen sisältämät arvometallit palladium,
platina, kulta, kupari ja nikkeli otetaan talteen.
Kaivostoimintaa varten alueelle rakennetaan toimistot, tehdään piha-alueet, huoltoja kunnossapitotilat. Alueelle tulee myös maa-ainesten ja sivukivien läjitysalueet.
Sivukivien läjitysaluetta tarvitaan yhteensä noin 170 ha. Lisäksi alueelle rakennetaan
tiestö ja putkistot, tehdään tarvittavat ojitukset ja vesienkäsittelyaltaat. Alueelta on
arvioitu muodostuvan louhosten kuivanapitovesiä ja sivukivi- ja pintamaakasojen
suotovesiä. Kaivosten toiminta-ajaksi on arvioitu 8 vuotta ja toiminta on ollut tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kuitenkin vielä kesken ja jatkotoimet ovat avoimia. Toistaiseksi ei ole tullut esille sellaisia
vaikutuksia, jotka edellyttäisivät tähän mennessä tarkasteltujen vesimuodostumien
tilatavoitteiden muuttamista.
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