8 Vesien seuranta

8.1
Järvien, jokien ja rannikkovesien tilan seuranta
Vesienhoitoalueen seurantaohjelman periaatteet
Vesienhoitolaki edellyttää, että seurannalla saadaan yhtenäinen ja monipuolinen
kokonaiskuva vesien tilasta. Seurantaohjelmassa tulee huomioida erilaisten pintavesityyppien esiintyminen alueella. Vesienhoitoalueen seurantaohjelma on koottu
yhteistyössä alueellisen ympäristökeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Lapin TE-keskuksen kanssa. Vesienhoitoalueen seurantaohjelma laadittiin
ensimmäisen kerran vuonna 2007, minkä jälkeen sitä on päivitetty vuoden 2009 alussa
siten, että seurantaohjelma kattaa monipuolisemmin eri vesistötyypit ja alueellisesti
merkittävät vesistöt. Ensimmäinen vesienhoitoalueen seurantaohjelma esiteltiin yhteistyöryhmälle keväällä 2007, ja täydennetty seurantaohjelma esiteltiin yhteistyöryhmälle toukokuussa 2009 pidetyssä kokouksessa.
Vesienhoitoalueen seurantaohjelma koostuu perusseurannasta, toiminnallisesta seurannasta sekä tarvittaessa tutkinnallisesta seurannasta (kuva 8.1.1). Seurantapaikat
näihin seurantoihin on valittu viranomaisten ylläpitämistä seurannoista ja toiminnanharjoittajien vastuulla olevista vesistötarkkailuista. Hajakuormituksen seurantaa on
toteutettu vuonna 2007 käynnistyneen maa- ja metsätalouden kuormittamien järvien,
jokien ja rannikkovesien seurantahankkeen (MaaMet) avulla viranomaisseurantana.
Vesienhoitoalueen seurantaohjelmassa mukana olevien havaintopaikkojen tulee olla
pysyvyydeltään pitkäaikaisia ja seurannan tulee sisältää riittävä määrä biologisia laatutekijöitä. Kaikkea kansallista pintavesien seurantaa ei siis sisällytetä VHA-seurantaohjelmaan, mutta kaikkia soveltuvia seurantatietoja käytetään hyödyksi vaikutusten
arviointeja tehtäessä ja vesistöjen tilaa luokiteltaessa.
Seurannassa käytettävät menetelmät, noudatettavat standardit ja laadunvarmistus
Seurannassa käytetään standardisoituja tai niitä luotettavuudeltaan vastaavia menetelmiä. Seurantatietoa tuottavilla laboratorioilla on ajan tasalla olevat laatujärjestelmät, ja valtaosa niistä on akkreditoinut fysikaalis-kemiallisia määritysmenetelmiään.
Biologisten määritysten ja hydrologisten mittausten laatua pyritään edistämään
järjestämällä ohjeistusta ja koulutusta. Biologisten näytteiden määrittäjille on järjestetty myös pätevyyskokeita. Kaikilla näytteenottoon osallistuvilla on henkilösertifikaatti.
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Kuva 8.1.1. Vesienhoitoalueen seurantaohjelman rakenne.

Seurannan tuottamien tulosten luotettavuus
Seurannan luotettavuutta on pyritty nostamaan kiinnittämällä huomiota luonnossa
vallitsevaan vaihteluun ja keinoihin hallita sitä. Paikallinen ja ajallinen vaihtelu on
otettu huomioon valitsemalla esimerkiksi havaintopaikat aluettaan ja pintavesityyppiä mahdollisimman hyvin edustavilta paikoilta sekä näytteenottoajat niin, että vuodenaikaisvaihtelun osuus on mahdollisimman pieni. Laadunvarmistuksen keinoin
pyritään vaikuttamaan tulosten tarkkuuteen ja toistettavuuteen.
Ryhmittelyn käyttö seurannassa ja luokittelussa
Suomessa ei ole systemaattisesti otettu käyttöön vesipolitiikan puitedirektiivin sallimaa ryhmittelyä seurannassa. Ryhmittelyllä voitaisiin kohdistaa seuranta tyypiltään
ja kuormittuneisuudeltaan yhtenäistä ryhmää edustaviin, suhteellisen harvalukuisiin
seurantapaikkoihin. Ongelmana on epävarmuus kuormitustiedon yleistettävyydestä
sekä pintavesityyppien sisäinen suuri vaihtelu. Ryhmittelyn kaltaista ajattelua on
kuitenkin noudatettu esimerkiksi tyypilleen edustavia vertailuvesiä valittaessa tai
maa- ja metsätalouden vaikutusten seurantaosiota suunniteltaessa.
Pintavesien seurantaohjelma ja seurantaverkko
Vuonna 2007 laadittua Kemijoen vesienhoitoalueen seurantaohjelmaa on täydennetty
alkuvuodesta 2009. Seurantaohjelmaan on pyritty valitsemaan lisää havaintopaikkoja
sellaisista pintavesityypeistä, jotka aiemmassa ohjelmassa olivat puutteellisesti edustettuina. Myös maa- ja metsätalouden kuormittamien järvien, jokien ja rannikkovesien
seurantapaikkojen määrää on lisätty. Ympäristöhallinnon seurannassa vertailuoloja
ja pitkäaikaismuutoksia kuvaavia seurantapaikkoja on mahdollisuuksien mukaan
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pyritty sijoittamaan vesiluonnon kannalta tärkeille Natura 2000 -alueille. Seurantaresurssien rajallisuuden takia myös täydennetyssä seurantaohjelmassa pääpaino on
lisäyksistä huolimatta alueellisesti tärkeissä suuremmissa joki- ja järvityypeissä, kun
taas pienemmät joki- ja järvityypit ovat heikommin edustettuina.
Vesienhoitoalueen seurantaohjelmaan sisältyy perusseurannan, toiminnallisen seurannan
sekä perus- ja toiminnallisen seurannan havaintopaikkoja. Perusseurannan tavoitteena on
antaa tietoa luonnonolojen ja laaja-alaisen ihmistoiminnan pitkäaikaismuutoksista sekä
antaa yleiskuva vesienhoitoalueen vesistöjen tilasta. Perusseurannan ohjelma koostuu
valtaosaltaan viranomaisten toteuttamasta seurannasta. Toiminnallinen seuranta kohdistuu
sellaisiin vesimuodostumiin, joissa on mahdollista, että ympäristötavoitteita ei saavuteta
tai on tarpeen seurata toimenpideohjelman toimenpiteiden vaikutuksia. Toiminnallisen
seurannan havaintopaikat koostuvat pääosin toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuista
sekä hajakuormituksen seurannasta. Mikäli merkittäväksi katsottu perusseurannassa
oleva vesimuodostuma on tilaltaan heikentynyt tai on riski heikentyvästä kehityksestä,
havaintopaikka voi kuulua sekä perus- että toiminnalliseen seurantaan.
Kemijoen vesienhoitoalueen pintavesien seurantaohjelmaan kuuluu yhteensä 86 havaintopaikkaa, joista 54 kuuluu perusseurantaan ja 23 toiminnalliseen seurantaan Yhteensä 9 havaintopaikkaa kuuluu sekä perus- että toiminnalliseen seurantaan (kuva
8.1.2, taulukko 8.1.1). Jokivesissä seurantapaikkoja on yhteensä 38, järvissä 42 ja rannikkovesissä 6. Suurin osa havaintopaikoista sijaitsee suurissa tai keskisuurissa järvissä ja
virtavesissä. Perusseurannan havaintopaikoista osa on niin sanottuja intensiivipaikkoja,
joilla fysikaalis-kemiallisia ja biologisia laatutekijöitä seurataan vuosittain, mutta suurimmalla osalla havaintopaikoista seurantaa toteutetaan määrävuosin joka kolmas tai
joka kuudes vuosi. Lähellä luonnontilaa olevissa vertailuvesistöissä joidenkin biologisten tekijöiden kuten vesikasvillisuuden ja kalaston seurantaa toteutetaan harvemmin,
12 vuoden välein.
Valtaosa seurannasta on vesistöseurannoista vastaavan viranomaisen eli Lapin ympäristökeskuksen vastuulla, sillä Lapin alueella toteutetaan muusta Suomesta poiketen
suhteellisen vähän toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailua. Toiminnallisen seurannan kohteista yli puolet kuuluu viranomaisen vastuulla olevaan hajakuormituksen
seurantaan. Toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuihin perustuvia havaintopaikkoja on vain 14 kpl. Lapin ympäristökeskus toteuttaa täydentävää biologista seurantaa
myös osalla velvoitetarkkailupaikoista.
Tarkemmat tiedot seurantapaikoista, seurattavista muuttujista ja seurantatiheydestä
on esitetty verkkosivuilta löytyvässä vesienhoitoalueen seurantaohjelmassa. Tiedot
on tallennettu myös ympäristöhallinnon Pintavesien tila-tietojärjestelmään: www.
ymparisto.fi > oiva (VHS-seuranta).
Vesienhoitoalueen seurantaohjelma löytyy vesienhoitoalueen verkkosivuilta: www.
ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoitoalueet > Kemijoen
vesienhoitoalue > Selvitykset.
Taulukko 8.1.1. Pintavesien seurantapaikkojen määrä sekä seurantapaikkojen jakautuminen perusja toiminnalliseen seurantaan Kemijoen vesienhoitoalueella.
Havaintopaikkoja Perusseuranta, P Toiminnallinen seuranta, T P & T Yhteensä
Joet
Järvet
Rannikkovedet

22
30
2

15
6
2

1
6
2

38
42
6

Yhteensä

54

23

9

86
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Vedenkorkeutta seurataan Kemijoen vesienhoitoalueella 52 asemalla ja virtaamaa 32 asemalla. Alueelliset ympäristökeskukset ovat arvioineet paikallistuntemuksen, karttatarkastelujen ja maastoselvitysten perusteella seurattavien vesimuodostumien rakenteellista
muuttuneisuutta. Tarkastelu toistetaan seuraavalla vesienhoidon suunnittelukierroksella.
Systemaattista morfologisten tekijöiden seurantaa ei ole Suomessa järjestetty.
Pintavesien seurannan kehittäminen
Täydennetty vesienhoitoalueen pintavesien seurantaohjelma ei ole riittävä vesienhoitolaissa edelletyn yhtenäisen ja monipuolisen kokonaiskuvan saamiseksi vesistön
tilasta. Puutteena on erityisesti pienempien vesistötyyppien heikko edustavuus seurantaohjelmassa. Resurssisyistä seurantaa on jouduttu painottamaan pinta-alaltaan ja
vesitilavuudeltaan merkittäviin kohteisiin. Seurantojen kehittämistarve on selkeässä
ristiriidassa valtionhallinnon tuottavuusohjelman kanssa, minkä johdosta seurannan
voimavaroja joudutaan karsimaan 10 % vuoteen 2011 mennessä. Ympäristöhallinnon
seurantaohjelmassa 2009–2012 säästötavoitetta on pyritty toteuttamaan vähentämällä
fysikaalis-kemiallista seurantaa sekä lisäämällä määrävuosin (joka kolmas tai joka
kuudes vuosi) tehtävää seurantaa vuosittaisen seurannan kustannuksella.
Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen mukaan Kemijoen vesienhoitoalueen seurantaohjelman täydentäminen vastaamaan vesienhoitolain mukaista
seurantaa maksaisi vuosittain noin 287 000 €. Nykyisillä seurantaresursseilla Lapin
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ympäristökeskus ei pysty myöskään toteuttamaan kaikkia täydennetyn seurantaohjelman biologisia määrityksiä, vaan biologisten määritysten hankkiminen ostopalveluina vaatisi vuosittain lisärahoitusta noin 20 000 €.
Täydennettyyn seurantaohjelmaan on pyritty resurssien puitteissa ottamaan mukaan
vesiluonnon kannalta merkittäviä Natura 2000 -kohteita, mutta tarvetta biodiversiteettiseurannan ja VPD-seurannan kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi on edelleen. Seuraavilla suunnittelukierroksilla pyritään edistämään erityisesti sisävesien
uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen kartoittamista, jotta niiden aiheuttamat erityisvaatimukset voidaan ottaa vesienhoidon suunnittelussa nykyistä kattavammin
huomioon.
Vesialueiden morfologisten ominaisuuksien ja hydro-morfologisen muuttuneisuuden
seuranta vaatii myös kehittelyä ja resursseja. Eritoten Kemijoen vesienhoitoalueen
pienten säännösteltyjen järvien ja muokattujen pikkujokien tilasta on nykyisellään
olemassa erittäin vähän tietoa.
Rannikkovesien seurannan osalta Perämeren alueelle ei ole vielä kehitetty alueelle soveltuvaa makrofyyttiseurantamenetelmää. Alueelle soveltuvan makrofyyttiseurantamenetelmän kehittäminen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, aluekeskusten
ja Metsähallituksen kesken olisi ensiarvoisen tärkeää, koska Perämeren alueelle on
suunnitteilla useita isoja hankkeita, jotka toteutuessaan voivat muuttaa merkittävästi
alueen vesiluontoa. Tällöin vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan vertailu- ja seurantatietoa mahdollisimman luonnontilaisilta vertailualueilta.
Haitallisten aineiden seurannan osalta seurantatarvetta lisää haitallisten aineiden
tytärdirektiivi, ns. EQS-direktiivi, joka asettaa seurantavelvoitteita aineille myös sedimentissä ja eliöstössä. Lähes kaikki direktiivin sisältämät aineet ovat vaarallisia
prioriteettiaineita, jotka ovat Suomessakin relevantteja (erityisesti Hg ja TBT, myös
HCB, HCH, PBDE ja PAH-yhdisteet). Näiden lisäksi uusina tarkasteltavina aineina
direktiivin liitteessä mainitaan mm. PCB, dioksiinit ja PFOS. Koska useimmat näistä
aineista on jo kielletty, oleellista on varmistaa, etteivät pitoisuudet sedimentissä (ja/
tai eliöstössä) nouse merkittävästi. Tämä tulee osoittaa mittauksilla riittävän monilla
kohteilla ja kaikilla vesienhoitoalueilla jo nyt ensimmäisellä kaudella.

8.2
Pohjavesien seuranta
Vesienhoitoalueen seurantaohjelman periaatteet
Pohjavesien seurantaohjelmaan kuuluu pohjaveden määrällisen tilan ja kemiallisen
tilan seurantaa. Määrällisen tilan seurannassa seurataan pohjaveden pinnankorkeutta
ja otettua vesimäärää. Kemiallisen tilan seuranta on sekä laadun perusseurantaa että
toiminnallista seurantaa. Vesienhoitolaki edellyttää, että seurantaohjelmassa on riittävästi seurantapaikkoja, jotta pohjaveden pinnankorkeus, laatu sekä niiden luontainen
tai ihmistoiminnan niihin aiheuttama vaihtelu voidaan arvioida luotettavasti.
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Seurantaohjelman ja -verkon laatimisen perusteet
Vesienhoitolain edellyttämä pohjavesien seuranta perustuu olemassa oleviin seurantoihin ja koostuu yleensä valtakunnallisten pohjavesiasemien seurantaohjelmasta, valittujen vesihuoltolaitosten raakavesiseurannoista ja toiminnanharjoittajien lupamääräyksiin perustuvista tarkkailuista. Perusseurannan tavoitteena on saada kattava yleiskuva
pohjaveden laadusta ja tunnistaa mahdolliset ihmistoiminnan vaikutukset. Toiminnallisen seurannan tarkoitus on tunnistaa ihmistoiminnasta johtuvat merkitykselliset
pilaavien aineiden pitoisuudet ja pysyvät nousevat muutossuunnat. Toiminnalliseen
seurantaan sisältyy myös likaantuneiden tai pilaantuneiden pohjavesien seuranta.
Seurannassa käytettävät ja noudatettavat standardit ja laadunvarmistus
Seurannassa käytetään standardisoituja tai niitä luotettavuudeltaan vastaavia menetelmiä. Seurantatietoa tuottavilla laboratorioilla on ajan tasalla olevat laatujärjestelmät ja valtaosa niistä on akkreditoinut fysikaalis-kemiallisia määritysmenetelmiään.
Pohjavesien ryhmittely perusseurannassa
Vesienhoitolain tarkoittamat vedenhankintaa varten tärkeät (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuvat (luokka II) pohjavesialueet on ryhmitelty pohjaveden määrällistä
tilaa ja kemiallista perusseurantaa varten suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Kemijoen vesienhoitoalueelle sijoittuu neljä pohjavesimuodostumaryhmää: Pohjanmaan rannikko, Happamien kivilajien alue ja Keski-Lapin liuskealue.
Taulukko 8.2.1. Pohjavesien ryhmittely Kemijoen vesienhoitoalueella.
Pohjavesiryhmä
Happamien kivilajien alue
Keski-Lapin liuskekivialue
Pohjanmaan rannikko
Yhteensä

Pohjavesialueiden lukumäärä
I-luokka
II-luokka
Yhteensä
126
54
180
31
44
75
37
16
53
194

114

308

Pohjavesialueiden
pinta-alat (km2)
195
101
84
380

Pohjavesien seurantaohjelma ja seurantaverkko
Kemijoen vesienhoitoalueen pohjavesienseurantaohjelmassa on yhteensä 22 seurantapaikkaa. Seurantapaikkojen jakaantuminen kemialliseen ja määrällisen tilan
seurantaan on esitetty taulukossa 8.2.2 ja kuvassa 8.2.1. Kemijoen vesienhoitoalueella
ei ole riskipohjavesialueita, eikä siten tarvetta pohjavesien toiminnalliseen seurantaan. Pohjavesien seurannan kustannukset vesienhoitoalueella ovat noin 44 000 €
vuodessa.
Vesienhoitoalueen seurantaohjelma: www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoitoalueet > Kemijoen vesienhoitoalue > Selvitykset.
Taulukko 8.2.2. Pohjavesien seurantapaikkojen kokonaismäärä Kemijoen vesienhoitoalueella.
Seurantapaikkoja

Yhteensä

Kemiallisen tilan perusseuranta
Kemiallisen tilan toiminnallinen seuranta
Määrällisen tilan seuranta
Yhteensä

68

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015

22
0
17
22

IVALO

Happamien kivilajien alue
HETTA

ONIO

Keski-Lapin liuskekivialue

Happamien kivilajien alue

KITTILÄ
SODANKYLÄ

KOLARI

SAVUKOSKI
PELKOSENNIEMI

PELLO Happamien kivilajien alue

ROVANIEMI
Kemiallinen seuranta
Kemiallinen ja määrällinen seuranta
YLITORNIO
Ryhmän raja
TERVOLA
Pohjavesialue

SALLA

KEMIJÄRVI

AHOLA

TORNIO
RANUA
KEMI Pohjanmaan rannikko

0

50

100 km

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

Kuva 8.2.1. Kemijoen vesienhoitoalueen seurantaohjelman (2009) mukaiset pohjaveden seurantapaikat.

Pohjavesien seurannan kehittäminen
Nykyinen pohjavesien perusseuranta ei anna riittävän kattavaa kuvaa pohjavesien
laadusta ja määrästä. Tämän vuoksi seurantaa tulisi lisätä. Olemassa olevaan seurantaverkkoon on liitetty ainoastaan joitain suurimpien vesihuoltolaitosten raakavesiseurantoja. Seuranta tulee jatkossakin perustumaan paljolti vedenottajien suorittamaan
seurantaan siten, että kaikki vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet saataisiin
vedenottajien suorittaman raakaveden seurannan piiriin. Näiden seurantojen lisäksi
on kuntien myöntämissä ympäristöluvissa sekä maa-ainestenottoluvissa velvoitettu
toiminnanharjoittajia seuraamaan pohjavesiä. Kaikkia näitä tietoja pyritään hyödyntämään kattavasti seurantaohjelman täydentämisessä.
Maa- ja metsätalouden vaikutusten osalta seurantaverkkoa kehitetään ja sopivimmat
paikat valitaan jatkuvaan seurantaan vuosina 2007 ja 2008 toteutettavan näytteenoton
perusteella.
Ympäristöhallinnon suorittaman pohjavesien seurannan lisääminen tulevassa resurssitilanteessa ei ole mahdollista. Erityisesti moreenimuodostumissa sijaitsevilla
valtakunnallisilla pohjavesiasemilla tapahtuvaa laadunseurantaa harvennetaan ja
resurssia siirretään muille pohjavesialueille.
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9 Vesien tila

9.1
Pintavesien tilan arviointi
Pintavesien ekologisen tilan arvioinnissa pääpaino on biologisissa laatutekijöissä.
Näitä ovat planktonlevät, vesikasvit, pohjalevät, pohjaeläimet ja kalat. Biologisten
laatutekijöiden tilaa kuvaavien muuttujien arvoja verrataan oloihin, joissa ihmisen
vaikutus on vähäinen (vertailu- eli referenssiolosuhteet). Pintavesien ekologista tilaa
kuvaavat luokat ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.
Pintavedet ovat jo luonnostaan erilaisia mm. maantieteellisistä syistä ja maaperästä
johtuen. Tämän takia pintavedet on ennen niiden tilan arviointia eli luokittelua tyypitelty (luku 4.2). Kullekin tyypille on määritelty omat luokittelumuuttujien vertailuolot
ja eri tilaluokkien luokkarajat. Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet tarkastellaan yksilöllisesti. Niiden vertailuolot määritellään vesistökohtaisesti arvioimalla
toimenpiteiden avulla saavutettavissa oleva paras tila. Laatutekijän poikkeama luonnontilaisista arvoista ilmaistaan ekologisena laatusuhteena, joka ilmentää vesimuodostuman tilaa Veden fysikaalis-kemiallisen tilan laatutekijät (esimerkiksi fosforipitoisuus, pH) ja hydrologis-morfologiset tekijät (esimerkiksi vaellusesteet, perkaukset)
otetaan huomioon vesieliöiden tilan arviointia tukevina tekijöinä. Biologisen tiedon
vähäisyyden vuoksi vesien tilan arvioinnissa on tällä suunnittelukierroksella jouduttu
pääosin tukeutumaan fysikaalis-kemiallisiin ja hydrologis-morfologisiin tekijöihin.
Ekologinen luokittelu on tehty tämän ajan parhaaseen tietoon perustuen. Tulevaisuudessa luokittelua varmentaa ja tarkentaa tieto, jota saadaan mm. seurannasta ja
uudet luokittelumuuttujat, jotka saadaan käyttöön EU jäsenmaiden vertailutyöstä.
Tulevilla suunnittelukausilla tehdään aiheelliset tarkistukset vesien luokitteluun ja
arvioon ihmistoiminnan vaikutuksista vesien tilaan.
Ekologinen luokitus: www.ymparisto.fi >Ympäristön tila > Pintavedet > Vesien tila >
Pintavesien luokittelu ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella.
EU:n määrittelemien pilaavien aineiden perusteella on tehty erikseen kemiallisen
tilan luokittelu. Pintaveden kemiallinen tila on hyvä, jos mitatut pitoisuudet vedessä
ovat alle ympäristönlaatunormin. Jos pitoisuuksien vuosikeskiarvo ylittää ympäristönlaatunormin, tila ei ole hyvä. Kemiallinen tila voi olla hyvää huonompi myös
perustelluista syistä asiantuntija-arvion perusteella.
EU:n ympäristönlaatunormeja vesipolitiikan alalla koskeva direktiivi tuli voimaan
tammikuussa 2009. Tähän direktiiviin sisältyy myös kalojen ympäristönlaatunormi.
Kansallinen lainsäädäntö kaloja koskeviksi ympäristönlaatunormeiksi valmistuu
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kesällä 2010. Vesien kemiallinen tila elohopeapitoisuuden perusteella tulee arvioitavaksi ko. direktiivin mukaisesti vasta seuraavalla vesienhoidon suunnittelukaudella
direktiivin kansallisen toimeenpanon myötä.
Kemiallinen luokitus: www.ymparisto.fi >Ympäristön tila > Pintavedet > Vesien tila >
Pintavesien luokittelu ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella.
Pintavesien tilan arvioinnissa on tarkasteltu kaikkia valuma-alueeltaan yli 200 km2:n
suuruisia jokia ja pinta-alaltaan yli 5 km2:n kokoisia järviä sekä joitakin pienempiä
jokia ja järviä, joissa tiedetään olevan vesien tilaan liittyviä ongelmia tai jotka ovat
tärkeitä vertailualueita. Myös koko rannikkovesialue on luokiteltu. Seuraavalla suunnittelukaudella luokittelu ulotetaan myös pienempiin vesiin, sikäli kun uusi seurantaohjelma on tuottanut niistä tietoa.
Luokittelu on tehty käytettävissä olevan luokitteluun soveltuvan aineiston perusteella. Ensisijaisesti luokittelussa on käytetty vuosien 2000–2007 aineistoa, mutta
mikäli tältä jaksolta ei ole ollut riittävästi aineistoa käytettävissä, niin luokittelussa
on käytetty vanhempaa vuosien 1995–2007 aineistoa. Luokitteluun käytetyn aineiston
laajuus vaihtelee vesimuodostumittain. Luokittelun taustatiedot ja luokittelun taso
(kuva 9.1.1) on tallennettu ympäristöhallinnon vesimuodostumatietojärjestelmään
(VEMU). VEMUun on kirjattu luokittelupäätöksen perusteet. Perusteisiin on kirjattu muun muassa milloin laskennallista luokkaa on korjattu asiantuntija-arviolla ja
mihin tietoon korjaus perustuu. Luokittelutyössä pyrittiin luokittelemaan kaikki yli
5 km2 järvet ja valuma-alueeltaan yli 200 km2 joet. Mikäli varsinaista luokittelutietoa
ei ollut käytettävissä, niin vesistön tilaa pyrittiin arvioimaan asiantuntija-arviona
vesimuodostumaan kohdistuvien paineiden perusteella.

Alustava asiantuntija-arvio tai arvioitu
muiden vesimuodostumien perusteella
Vedenlaatuluokitus
Suppeaan aineistoon perustuva
ekologinen luokitus
Laajaan aineistoon perustuva
ekologinen luokitus
Ei luokitusta
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Kuva 9.1.1. Ekologisen luokittelun tasot.
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Asiantuntija-arviointi kuuluu oleellisena osana luokittelutyöhön, sillä kattavankin
aineiston perusteella laskettuja ekologisia laatusuhteita täytyy aina arvioida suhteessa
vesimuodostuman yksilöllisiin ominaisuuksiin ja tietoihin alueen aiemmista ongelmista. Paikallisten olosuhteiden tuntemus on erittäin tärkeää, sillä valtakunnalliset
luokkarajat eivät välttämättä ilmennä riittävästi alueellisella tasolla merkittäviäkin
muutoksia. Erityisesti tämä on käynyt ilmi Lapin luontaisesti karuja vesiä luokiteltaessa. Käyttökelpoisten aineistojen vähyyden ja luokittelujärjestelmän keskeneräisyyden vuoksi asiantuntija-arvioita käytetään myös muissa EU-maissa. Vesimuodostumakohtaiset luokittelupäätökset, tausta-aineistot ja perustelut löytyvät myös
osoitteesta www.ymparisto.fi > oiva.
Vesien tilan luokittelujärjestelmä on keskeneräinen ja sitä kehitetään edelleen. Monen laatutekijän osalta luokittelu on tarkentunut vertailuaineiston laajetessa. Uusia
muuttujia on valmisteilla (rannikkovesien kasviplanktonin kokonaisbiomassa) tai
testauksen alla (järvien litoraalipiilevät ja -pohjaeläimet). Seuraavaan vesienhoidon
suunnittelukierrokseen mennessä ympäristöhallinto selvittää mm. jokisuistojen vesimuodostumien erityispiirteet luokittelussa. Luokittelujärjestelmää olisi tarpeen
kehittää myös maantieteellisten erojen pohjalta, sillä Pohjois-Suomessa luokittelurajaarvot ovat joidenkin muuttujien osalta liian lievät.

Pintavesien nykytila
Taulukossa 9.1.1. on esitetty yhteenveto Kemijoen vesienhoitoalueen luokitelluista
pintavesistä (joet, järvet, rannikkovedet) ja niiden ekologisesta tilasta. Vesienhoitoalueella luokitelluista vesistä suurin osa on vähintään hyvässä (kuva 9.1.2) tai voimakkaasti muutettujen vesien osalta hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa (kuva 9.1.3).
Ainoastaan noin 4 % järvipinta-alasta, 9 % jokien pituudesta ja 12 % rannikkovesien
pinta-alasta on luokiteltu tyydyttävään tilaan. Välttävässä tai huonossa tilassa olevia
vesimuodostumia nyt luokitelluissa vesissä ei ole. Järvialasta noin 17 % on erinomaisessa tilassa ja 80 % hyvässä tilassa. Jokivesistä 40 % on erinomaisessa tilassa ja noin
puolet hyvässä tilassa. Ulommat rannikkovedet ovat hyvässä tilassa.
Taulukko 9.1.1. Kokonaisarvio pintavesien ekologisesta tilasta Kemijoen vesienhoitoalueella.
Erinomainen
Vesimuodostumia (kpl)
Järvien pinta-ala (km2)
Rannikkovesien pinta-ala (km2)
Jokien pituus (km)

50
147
0
1 579

Hyvä
95
699
801
2 035

Tyydyttävä

Välttävä

Huono

20
33
113
374

0
0
0
0

0
0
0
0

Joet
Jokia otettiin mukaan tarkasteluun yhteensä 101 kpl. Kokonaisuutena katsoen Kemijoen
vesienhoitoalueen virtavedet ovat suhteellisen karuja, turvemailta vetensä kokoavia jokia.
Haja- ja pistekuormituksen takia rehevähköt joet keskittyvät pääosin vesienhoitoalueen
eteläosiin, Kemijoen alaosalle. Vesienhoitoalueen vedet eivät kärsi happamoitumisesta, eikä huomattavia keväisiä happamuuspiikkejä ilmene muutamaa turvetuotannon
kuormittamaa jokea lukuun ottamatta. Kemijoen vesienhoitoalueen tarkasteluun otetuista virtavesistä hieman yli puolet (58 kpl) pystyttiin luokittelemaan olemassa olevan
aineiston pohjalta ja reilu kolmannes asiantuntija-arviona (38 kpl). Näistä valtaosa oli
erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Hyvää huonompaan, eli toimenpiteitä edellyttävään
tyydyttävään luokkaan luokittuivat hajakuormituksen ja turvetuotannon kuormittamat
Akkunusjoki, Kaisajoki, Ternujoki, Käsmäjoki, Vuotosjoki ja Kaakamojoki.
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Ekologinen luokittelu
Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä
Ekologinen luokittelu sekä
muu arvio tilasta puuttuvat
Keinotekoinen tai voimakkaasti muutettu
Saamelaisten kotiseutualue
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Kuva 9.1.2. Kokonaisarvio pintavesien ekologisesta tilasta Kemijoen vesienhoitoalueella.

Ekologinen luokittelu
Hyvä
Tyydyttävä
Saavutettavissa olevan tilan arvio puuttuu
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Kuva. 9.1.3. Voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten vesistöjen saavutettavissa oleva tila.
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Kemiallinen tila
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Kuva 9.1.4. Pintavesien kemiallinen tila Kemijoen vesienhoitoalueella.

Järvet
Järviä otettiin tarkasteluun yhteensä 65 kpl. Kemijoen vesienhoitoalueella sijaitsee
sekä karuja kirkasvetisiä tai keskihumuksisia järviä, että eri asteisesti kuormituksen
kohteena olevia järviä, joissa kokonaisravinteiden ja levätuotannon määrää kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet ovat korkeampia. Luontaisilta ominaisuuksiltaan rehevimpiä ovat matalat keski- tai runsashumuksiset järvet. Lapin olosuhteissa järvien
happitilanne pohjan läheisissä vesikerroksissa voi olla kevättalvella heikko jopa lähes
luonnontilaisissa tai vähäisen kuormituksen kohteena olevissa matalissa järvissä. Kemijoen vesienhoitoalueen tarkasteluun otetuista järvistä noin 86 % (56 kpl) pystyttiin
luokittelemaan olemassa olevan aineiston pohjalta ja 12 % asiantuntija-arviona (8 kpl).
Suurin osa alueen järvistä oli hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Suuremmista järvistä
hyvän ja tyydyttävän tilan rajamaille luokittuivat Kelujärvi-Matalajärvi ja Vaalajärvi.
Pienemmistä luokitelluista järvistä tyydyttävään tilaan luokiteltiin Peurajärvi (Ranua),
Rovaniemen Pisajärvi, Vuoskujärvi, Sierijärvi ja Mäki-Vuorsamo sekä Kostamonjärvi
(Kemijärvi), Syväjärvi (Kittilä) ja Seipäjärvi (Sodankylä).
Rannikkovedet
Kemijoen vesienhoitoalueen rannikkovyöhyke on matalaa ja karikkoista, rantaviiva on
rikkonainen ja sille antavat leimansa jokien suistoalueet. Aluetta luonnehtivat lisäksi
alhainen suolapitoisuus, pitkä jääpeitteinen kausi ja voimakas jokivesien vaikutus.
Talvella merivettä kevyemmät jokivedet kerrostuvat jääkannen ja meriveden väliin
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ja leviävät laajalle alueelle. Jokivesien vaikutus rannikolla on suuri myös avoveden
aikana riippuen jokien virtaamasta, meriveden korkeusvaihteluista ja virtauksista.
Jokien tuoma vesi parantaa veden vaihtuvuutta, sekoittumista ja siten myös jätevesien
laimentumista. Toisaalta jokivedet myös kuormittavat merialuetta. Luokittelun perusteella Simon sisävyöhyke sekä Kemin ja Simon ulkovyöhyke ovat kokonaisuutena tarkastellen hyvässä tilassa, vaikka ulkovyöhykkeen sisemmät osat ovat a-klorofyllin ja
pohjaeläintulosten perusteella tyydyttäviä. Sen sijaan Maksniemen, Ajoksen ja Kemin
sisäosat ovat tarkastelun perusteella tyydyttävässä tilassa. Rannan läheisillä alueilla
on havaittu lieviä rehevöitymisen merkkejä, kuten lisääntynyttä limoittumista.

Voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesistöt
Hydrologis-morfologinen paras saavutettavissa oleva tila vastaa olosuhteita, jossa on
tehty kaikki toteutettavissa olevat toimenpiteet parhaan toteutettavissa olevan rakenteellisen tilan, virtaamaolosuhteiden ja ekologisen jatkumon aikaansaamiseksi. Ekologista jatkumoa tarkastellaan erityisesti eliöstön vaelluksen ja sopivien lisääntymisalueiden kannalta. Jokivesistön eri osat eivät ole erillisiä ekosysteemejä vaan muodostavat
yhden toiminnallisessa vuorovaikutuksessa olevan kokonaisuuden, johon olennaisena
osan kuulu ravinteiden ja eliöiden liikkuminen. Isoissa jokisysteemeissä vaeltavien
kalojen osuus kalastosta on ollut merkittävä erityisesti pääuomassa, mutta vaikutus
on ulottunut latvapuroihin asti. Ravintoketjun yläpäässä olevien lajien säätelyvaikutus
ulottuu ketjussa pitkälti alaspäin eli jonkun kalalajin puuttuminen vaikuttaa virtavesissä myös muuhun eliöstöön. Etenkin pohjoisissa ekosysteemeissä on vähän lajeja, jolloin
yhdenkin puuttuminen voi muuttaa ekosysteemiä merkittävästi koko vesistön alueella.
Näin ollen patoamisen ekologisten vaikutusten arviointi edellyttää vesistön tarkastelua
kokonaisuutena, vaikka luokiteltavana olisi vain rakennettu osa vesistöstä.
Kemijoen vesienhoitoalueella on yhteensä viisi voimakkaasti muutetuksi nimettyä
jokea tai joen osaa sekä yhteensä 14 voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi
nimettyä järveä. Voimakkaasti muutettujen tai keinotekoisten vesien saavutettavissa
oleva tila on esitetty kuvassa 9.1.3. Voimakkaasti muutetuiksi tai keinotekoisiksi
nimetyistä vesistä Kemijoen alaosan arvioitiin olevan hyvää huonommassa saavutettavissa olevassa tilassa, ja muiden luokiteltujen keinotekoisten tai voimakkaasti
muutettujen vesien hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa. Lokan tekojärven ja
Luirojoen osalta saavutettavissa oleva tila jätettiin tällä suunnittelukierroksella arvioimatta, koska meneillään olevassa säännöstelyn kehittämishankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja mainittujen vesimuodostumien ekologisen
tilan parantamiseksi.

Erityiset alueet
Kokonaisarvio niiden pintavesien ekologisesta tilasta, joilla on erityisiä alueita
(luku 5) on esitetty kuvassa 9.1.5. Tyydyttävässä tilassa olevissa vesimuodostumissa
sijaitsevat rannikolla olevat EU-uimarannat. Kemijoen vesienhoitoalueella sijaitsevien erityisalueiden suojeluperusteista aiheutuvien tilatavoitteiden täyttyminen ei
kuitenkaan ole uhattuna.
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Kuva 9.1.5. Niiden pintavesimuodostumien tila, joilla on erityisesti huomioon otettavia alueita,
kuten EU-uimarantoja tai vedestä riippuvaisia Natura 2000 -alueita.

9.2
Ihmistoiminnan vaikutukset pintavesien tilaan
Virtavedet
Kemijoen vesienhoitoalueen luokitteluun otetuista yli 200 km2 valuma-alueisista
joista hieman yli puolet pystyttiin luokittelemaan luotettavasti olemassa olevan
aineiston pohjalta. Muista pystyttiin esittämään vain alusta asiantuntija-arvio.
Valtaosa vesienhoitoalueen virtavesistä oli erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Hyvää huonompaan, eli toimenpiteitä edellyttävään tyydyttävään luokkaan luokittuivat Akkunus-, Kaisa-, Ternu-, Käsmä-, Vuotos- ja Kaakamojoki (kuva 9.1.2). Lisäksi
perkaukset ja ojitukset ovat muuttaneet merkittävästi pienempien virtavesien tilaa.
Vesienhoitoalueella pienten virtavesien tila on heikoin eteläisessä Lapissa erityisesti
Lapin kolmion alueella. Karkeana arviona voidaan pitää, että noin puolet purovesistä
olisi ekologisen kunnostuksen tarpeessa.
Akkunusjoki
Keminmaan kunnassa sijaitsevan, Kemijokeen laskevan Akkunusjoen alajuoksun
virtaamaolosuhteita muokattiin voimakkaasti Kemijoen Isohaaran voimalaitospadon
rakentamisen yhteydessä, ja Akkunusjoen luontainen purkupiste padottiin. Joelle
kaivettiin uusi uoma, jonka kautta joen vedet purkautuvat Kemijokeen Isohaaran
voimalaitospadon alapuolella. Virtausolosuhteiden muokkaukset johtivat veden
vaihtuvuuden heikkenemiseen uuden uoman yläpuolisella alueella ja vanhassa jokiuomassa. Tämä taas on johtanut vedenlaadullisiin ongelmiin Akkunusjoen alaosalla.
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Ongelmia ovat lisänneet joen keski- ja yläosien valuma-alueilla suoritetut metsätalouden ojitukset. Ojitukset ovat monin paikoin aiheuttaneet vakavaa eroosiota,
jonka seurauksena virtausnopeudeltaan heikentyneet alajuoksun osat ovat pahoin
sedimentoituneet, mataloituneet ja osin kasvittuneet. Myös Akkunusjoen veden ravinnepitoisuudet ovat Lapin oloissa korkeahkot.
Kaisajoki
Kaisajoki sijaitsee Tervolan kunnassa ja laskee Kemijokeen. Alueella harjoitettavan
metsätalouden takia valuma-alue on tehokkaasti ojitettu ja perattu. Valuma-alueen
latvaosassa, Talasjoen alueella, sijaitsevat Mustamaanvuoman, Ristivuoman ja Nilimaansuon turvetuotantoalueet. Lisäksi jokeen vaikuttaa alajuoksulla harjoitettu
maatalous. Näiden toimien seurauksena Kaisajokeen kohdistuu huomattavaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta, joka vaikuttaa vedenlaatuun sekä elinympäristön
hydro-morfologiseen tilaan. Kaisajoelta on vähän ajantasaista vedenlaatutietoa, mutta
olemassa olevan tiedon perusteella nykyiset kokonaisfosforipitoisuudet ylittävät
”hyvän” ja ”tyydyttävän” tilan raja-arvon, joten vesialueella näyttää olevan tarvetta
ravinnekuormituksen vähentämiseen. Kokonaisfosforipitoisuuden raja-arvoon ja
havaittuun pitoisuuteen perustuvan, erittäin karkean arvion perusteella fosforikuorman vähennystarve on noin 20 %. Kalasto ilmentää tyydyttävää tilaa ja viittaa siihen,
että kalojen elinalueet ovat muuttuneet luultavasti ihmisen toiminnan aiheuttaman
kiintoaine- ja ravinnekuormituksen seurauksena.
Ternujoki
Kemijokeen laskeva Ternujoki sijaitsee Rovaniemellä . Valuma-alueella toimivat Ternuvuoman ja Suksiaavan turvetuotantoalueet. Alueella harjoitetaan aktiivista metsätaloutta,
ja ojitus on ollut intensiivistä. Ihmistoiminta ilmenee kohonneena ravinne- ja kiintoainekuormituksena. Ravinnepitoisuuksiin perustuvat ”hyvän” ja ”tyydyttävän” tilan rajaarvot eivät kuitenkaan ylity, joten suoria ravinnekuorman vähentämistoimia ei vaadita.
Veden happamuutta ilmaisevan pH-luvun kevätaikaiset minimiarvot sen sijaan ilmentävät ”tyydyttävää” tilaa, joten jokeen päätynee sulamisvesien mukana happamia valumavesiä. Kiintoaine- ja ravinnekuormitus on nähtävästi heikentänyt Ternujoen eliöstön
elinolosuhteita, sillä joen kalasto ilmentää tyydyttävää tilaa. On todennäköistä, että alueen
alkuperäiset kutu- ja poikastuotantoalueet ovat kärsineet kiintoainekuormituksesta.
Käsmäjoki
Käsmäjoki laskee Kemijärven itäosaan. Jokialueeseen kohdistuu monen tyyppisiä
paineita. Valuma-alue on voimakkaasti ojitettu, ja alueella harjoitetaan intensiivistä
metsätaloutta. Jokiuomien rakennetta on aiemmin muutettu uitto- ja kuivatustarkoituksiin tehdyillä perkauksilla. Käsmäjoen alaosan tilaan vaikuttavat lisäksi kalankasvatus ja maatalous. Käsmäjoesta on käytettävissä vain vedenlaatutietoja. Joen
vedenlaatu on nykyisellään hyvä, eivätkä esimerkiksi ravinnekuormitukselle asetetut
”hyvän” ja ”tyydyttävän” tilaluokan pitoisuusrajat ylity. Alueen kalaston tiedetään
kuitenkin kärsineen perkausten ja ojitusten seurauksista.
Vuotosjoki
Pelkosenniemen kunnan alueella sijaitseva Vuotosjoki laskee Ylä-Kemijokeen. Jokialueen merkittävin kuormittaja on valuma-alueella harjoitettu metsätalous. Alueeseen vaikuttavat myös maatalous sekä haja-asutus. Pistekuormitusta Vuotosjokeen
ei kohdistu. Vuotosjoen uittoa varten tehtyjen perkausten jälkiä on korjattu vuonna
1996 suoritetulla virtavesikunnostuksella.
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Vuotosjoen alaosa on liettynyt, mataloitunut ja kasvittunut valuma-alueen metsätaloudellisten ojitusten ja maanmuokkauksen seurauksena. Elinympäristön muutosten
vaikutukset ovat havaittavissa muutoksina kalaston ja pohjalevästön lajistossa ja
yhteisörakenteessa. Vuotosjoen vedenlaatu on Lapin oloissa rehevähkö, mutta luokittuu kansallisen luokituksen puitteissa silti hyväksi. Ensisijainen ongelma onkin
valuma-alueelta jokeen kohdistuva kiintoainekuormitus.
Kaakamojoki
Kaakamojoki sijoittuu Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin alueille ja laskee
Perämereen Kemijoen pohjoispuolella. Jokeen kohdistuu merkittävää hajakuormitusta valuma-alueella harjoitetusta maa- ja metsätaloudesta. Lisäksi valuma-alueella
sijaitsevat Arpelan ja Korpijärven turvetuotantoalueet, Arpelan Vesiosuuskunnan
jätevedenpuhdistamo sekä Kalkkimaan kalkkikaivos. Eri kuormituslähteiden osuutta
kokonaiskuormituksesta ei ole tarkasti selvitetty. Päästölähteiden moninaisuuden
vuoksi Kaakamojoki on Kemijoen Vesienhoitoalueen ”moniongelmaisin” jokialue.
Kuormitus näkyy selvästi Kaakamojoen vedenlaadussa. Kokonaisfosforipitoisuus ylittää
selvästi jo sellaisenaan Lapin oloihin korkean valtakunnallisen ”hyvän” ja ”tyydyttävän”
tilan rajan. Kokonaisfosforipitoisuuden raja-arvoon ja havaittuun pitoisuuteen perustuvan, erittäin karkean arvion perusteella fosforikuormaa tulisi vähentää noin 30 %. Myös
kokonaistyppipitoisuus on ”hyvän” ja ”tyydyttävän” rajalla, mutta tulee nähtävästi laskemaan alle raja-arvon nykykäytännön mukaisten vesiensuojelutoimien toteutuessa.
Järvet
Erikseen tarkasteltavista järvistä ainoastaan Kelujärvi-Matalajärvi ja Vaalajärvi arvioitiin olevan tyydyttävässä tilassa. Kuitenkin näihin järviin kohdistuva nykyinen
ulkoinen kuormitus on vähäistä eivätkä ravinnepitoisuudet ylitä tyydyttävän tilan
raja-arvoja. Järvien heikentyneeseen tilaan vaikuttaa pääasiassa aiemmin voimakkaammasta hajakuormituksesta johtuva sisäinen kuormitus sekä Vaalajärvessä myös
järven mataluudesta johtuva pohjasedimentin ravinteiden sekoittuminen tuottavaan
kerrokseen. Näiden järvien osalta kuormituksen vähentämiseen kohdistuvien nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden voidaan katsoa olevan riittäviä, mutta järvien
tilan parantamisen nopeuttaminen edellyttää sisäisen kuormituksen vähentämistä.
Valtaosassa tarkastelussa mukana olleista tyydyttävässä tilassa olevista pienemmistä
järvistä tilanne on vastaavanlainen kuin isommissa järvissä eli järviin kohdistuva
nykyinen ulkoinen kuormitus on vähäistä, mutta järvien heikentyneeseen tilaan vaikuttaa aiemmin voimakkaammasta hajakuormituksesta johtuva sisäinen kuormitus.
Järvet ovat pääasiassa matalia humusjärviä, jotka sietävät heikosti ulkoista ravinneja humuskuormitusta. Monet järvistä ovat myös valuma-alueen latvajärviä, joissa
veden vaihtuminen on heikkoa. Joissakin tapauksissa on kuitenkin tarvetta sisäisen
kuormituksen vähentämisen lisäksi tarkastella tarkemmin ulkoisen kuormituksen
vähentämistarpeita ja –mahdollisuuksia.
Rannikkovedet
Rannikkoalue on luokiteltu tyydyttäväksi pääasiassa rehevyyttä kuvaavan klorofylllipitoisuuden perusteella. Joet tuovat pääosan ravinteista rannikkoalueelle. Perämeren
pohjukassa maankohoaminen on varsin voimakasta, mikä vaikuttaa syvyyssuhteiden
muutoksiin (mataloitumiseen) ja sitä kautta olosuhteiden muuttumiseen. Hydrologiset olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti mm. alueelle tulevan huuhtouman määrään
ja laatuun. Lisäksi luokitteluaineisto alueelta on ollut niukkaa.
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Rehevyystason alentaminen edellyttäisi jokien tuoman ravinnekuorman vähentämistä nykytilanteeseen nähden merkittävästi. Perämerimallilla tehtyjen tarkastelujen
perusteella nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä arvioitu kuormituksen väheneminen ei näkyisi Kemijoen vesienhoitoalueen rannikkovesien leväbiomassamäärissä
käytännössä lainkaan. Kuormituksen vähentämisen vaikutukset näkyisivät todennäköisesti ensisijaisesti matalissa ja suojaisissa lahdissa ja pienempien jokien suualueilla,
joissa veden vaihtuvuus on heikompaa.
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 vähentämisskenaarion 2 mukainen rehevöittävän kuormituksen vähentäminen näkyisi mallitarkastelun perusteella levämäärien
vähenemisenä. Biomassan muutos saattaa olla riittävä luokan muuttumiseen tyydyttävästä hyväksi. Skenaarion mukaisten vähennystasojen saavuttaminen on nykyisessä
tilanteessa epärealistista, sillä mm. massa- ja paperiteollisuus toimii vesiensuojelun osalta
kokonaisuudessaan ”parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT)”-tasolla, maataloustuotannon rakenne vaikuttaa kuormituksen vähentämismahdollisuuksiin ja esimerkiksi
turvetuotannossa parhaaksi vesiensuojelumenetelmätasoksi määritetty pintavalutuskenttä on jo nykyisellään käytössä pääosassa tuotantoalueita. Rannikon a-klorofylliin perustuvat luokittelurajat vaikuttavat luontaisiin olosuhteisiin nähden liian tiukoilta, joten
lisätutkimukset sekä niiden tarkistamiseksi että muiden alueelle soveltuvien muuttujien
löytämiseksi ja kriteereiden määrittämiseksi ovat välttämättömiä.
Voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesistöt
Kemijoen vesistö on arvioitu merkittäväksi vaelluskalavesistöksi, jossa voidaan aikaan saada vaelluskalojen kestävä, luontaisesti lisääntyvä kanta aiheuttamatta merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle. Kemijoen alaosan tila on arvioitu hyvää
saavutettavissa olevaa tilaa huonommaksi. Hyvä saavutettavissa oleva tila on katsottu mahdolliseksi saavuttaa toteuttamalla Kemijoen kalatiehanke.
Lokan tekoallas on sekä eliöstöltään että vedenlaadultaan tyydyttävässä ekologisessa
tilassa verrattuna suurille humusjärville määritettyihin vertailuolosuhteisiin. Ekologisen tilan arvio perustuu vain kasviplanktoniin ja kalastoon, sillä kasvillisuuden ja
pohjaeläimistön seuranta on teknisesti vaikeaa ja epäluotettavaa Lokan kaltaisella,
turvevaltaiselle metsämaalle synnytetyllä järvellä. Lokan saavutettavissa oleva tila arvioidaan seuraavalla suunnittelukierroksella meneillään olevan säännöstelyn
kehittämishankkeen tulosten perusteella. Samassa hankkeessa tarkastellaan myös
mahdollisuuksia Lokan tekoaltaasta laskevan Luirojoen vesitilanteen parantamiseen
ja kunnostukseen. Luirojoen yläosaan juoksutetaan Lokan tekoaltaan padolta nykyisellään vain murto-osa joen luontaisesta vesimäärästä.

9.3
Pohjavesien riskialueet
Pohjaveden suojelun keskeisin säädös Suomessa on YSL 8§ pohjaveden pilaamiskielto, jonka mukaan pohjaveden laadun vaarantaminenkin on kielletty. Samoin
vesilain pohjaveden muuttamiskiellon (VL 18§) mukaan vedenottamiseen tarvitaan
lupa. Vedenottoluvan myöntämisen edellytyksenä ovat tarkat selvitykset vedenoton
vaikutuksista. Lisäksi VNp 364/1994 mukaan tiettyjen aineiden suorat ja epäsuorat
päästöt on kielletty pohjaveteen.
Vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa arvioidaan alustavasti ne pohjavesialueet,
joilla ihmisen toiminta mahdollisesti aiheuttaa merkittävän riskin pohjaveden laadulle. Arvio perustuu alueellisen ympäristökeskuksen asiantuntija-arvioon ja tietoiKemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015
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hin alueiden maankäytöstä, ihmistoiminnasta ja pohjaveden laadusta. Pohjaveden
laadun ja määrällisen tilan seurantatulosten perusteella kyseiset alueet on nimetty
riskipohjavesialueiksi, mikäli pohjavesialueella on todettu yhdessä tai useammassa
havaintopaikassa määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia jotain orgaanista yhdistettä, tai
pohjaveden pitoisuus ylittää ohjeelliset arviointiperusteet epäorgaanisten aineiden
osalta. Riskipohjavesialueeksi nimetään myös alueet, joiden pohjaveden nitraattipitoisuus ylitti 15 mg/l.
Ne pohjavesialueet, joilta ei ole alueen riskejä kuvaavia pohjaveden laatutietoja,
on nimetty toimenpideohjelmassa ns. selvityskohteiksi, joille esitetään pohjaveden
laatutietojen hankkimista.
Kemijoen vesienhoitoalueella ei ole riskialueiksi tai selvityskohteiksi nimettyjä pohjavesialueita.

9.4
Pohjavesien tilan arviointi
Pohjavesien luokittelujärjestelmä
Vesienhoitoasetuksen (1040/2006) 14§ mukaan pohjavedet luokitellaan hyvään tai
huonoon tilaan kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella sen mukaan kumpi niistä
on huonompi. Pohjaveden kemiallisen tilan luokittelun tulee perustua pohjaveden
analyysituloksiin. Kemiallisen tilan arviointiin on käytetty pohjavesidirektiivissä
(2006/118/EY) asetettuja laatunormeja sekä ohjeellisia arviointikriteerejä. Pohjaveden
määrällinen tila on hyvä silloin, kun keskimääräinen vuotuinen vedenotto pohjavesimuodostumasta ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää ja lisäksi pohjaveden pinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske tai vaaranna
pohjavedestä riippuvaisia elinympäristöjä.
Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi on tehty kaikille riskialueiksi nimetyille pohjavesialueille. Tilanarviointi on tehty kunkin todetun haitta-aineen osalta erikseen.
Orgaanisten aineiden pitoisuuksien osalta tilan arvioinnissa on sovellettu ohjeellisia
arviointikriteerejä. Epäorgaanisten aineiden pitoisuuksien osalta ihmistoiminnan vaikutusta on verrattu alueelle ja pohjavesimuodostumalle tyypilliseen taustapitoisuuteen.
Pohjaveden kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi kun pohjavedessä havaitut keskimääräiset pitoisuudet eivät ole ylittäneet missään seurantapaikassa pohjaveden laadulle
asetettuja laatunormeja tai ohjeellisia arviointiperusteita. Mikäli pohjavesialueella ei ole
todettu olevan merkittävää veden tilaan vaikuttavaa ihmistoimintaa, on pohjavedet
luokiteltu hyvän tilaan. Niin sanotuille selvityskohteille tilanarviointia ei ole voitu tehdä
riskiä kuvaavien pohjaveden laadun tai määrän seurantatietojen puuttumisen vuoksi.
Pohjaveden kemiallista tilaa arvioitaessa on otettu huomioon mm.
• pohjavesimuodostumassa olevien pilaavien aineiden vaikutukset,
• pohjavesimuodostumaan liittyviin pintavesiin ja siitä suoraan riippuvaisiin
maaekosysteemeihin kulkeutuvien pilaavien aineiden todennäköinen vaikutus,
• suolaantuminen tai muiden aineiden tunkeutuminen pohjavesimuodostumaan sekä
• mahdollisuus, että pohjavedessä olevat pilaavat aineet vaarantavat pohjavedestä otetun tai mahdollisesti otettavan juomaveden laadun.
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Pohjavesien luokittelujärjestelmä www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Pohjaveden käyttö > Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus.

Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila
Kemijoen vesienhoitoalueella pohjavesialueet ovat paljolti luonnontilaisia ja ihmistoiminta näillä alueilla on muutoinkin vähäistä. Vesienhoitoalueella ei ole huonossa
kemiallisessa tai huonossa määrällisessä tilassa olevia pohjavesialueita (kuva 9.4.1
ja 9.4.2).
IVALO

IVALO

HETTA

HETTA

UONIO

UONIO
KITTILÄ

KOLARI

KITTILÄ
SODANKYLÄ

SAVUKOSKI

KOLARI

SODANKYLÄ

PELKOSENNIEMI

PELLO

KEMIJÄRVI

YLITORNIO

TORNIO

KEMI
SIMO

PELKOSENNIEMI

SALLA

PELLO

ROVANIEMI

KEMIJÄRVI

YLITORNIO
AHOLA

TERVOLA

SAVUKOSKI

TORNIO

RANUA

SIMO

Määrällinen tila
Hyvä
0

50

ROVANIEMI

AHOLA

TERVOLA
KEMI

SALLA

RANUA

Kemiallinen tila
Hyvä

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

Kuva 9.4.1. Pohjavesien määrällinen tila.

Kuva 9.4.2. Pohjavesien kemiallinen tila.
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10			 Vesien tilatavoitteet ja parantamis-		
			 tarpeet

10.1
Ympäristötavoitteiden määrittäminen
Vesienhoidon ympäristötavoitteet perustuvat vesienhoitolain 21–25 §:ään. Tavoitteena on lyhyesti ilmaistuna, että vesien tilan heikkeneminen estetään ja vuoteen
2015 mennessä saavutetaan vähintään hyvä tila. Keinoina ovat pinta- ja pohjavesien
suojeleminen, parantaminen ja ennallistaminen. Aiemmissa kohdissa on määritelty
vesien nykyinen tila ja myös arvioitu, onko tila heikkenemässä ilman uusia vesienhoitotoimenpiteitä. Tältä pohjalta voidaan erottaa ne vedet (vesimuodostumat), joilla
tavoite todennäköisesti täyttyy ilman uusia toimenpiteitä, sekä ne joilla tavoitetilan
säilyttäminen tai saavuttaminen vaatii uusia toimenpiteitä.
Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tavoitetila määritetään hyvänä tilana suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Erityisten,
suojeltaviksi määriteltyjen alueiden vesillä on puolestaan otettava huomioon suojelun
edellyttämä tila, joka voi jonkin tai useamman tilatekijän osalta poiketa hyvän tilan
tavoitteen kriteereistä.
Ympäristötavoitteista voidaan joissakin tapauksissa poiketa. Tavoitteen saavuttamisen määräaikaa voidaan tietyin ehdoin pidentää 6 tai 12 vuodella. Pidentämistarve
voidaan todeta vasta toimenpiteiden suunnittelun ja toimenpide-ehdotusten tarkastelun jälkeen. Vesimuodostumalle voidaan tietyin ehdoin asettaa myös tavanomaista
lievemmät ympäristötavoitteet. Ympäristötavoitteista voidaan lisäksi tietyin ehdoin
poiketa merkittävistä uusista hankkeista aiheutuvien tilavaikutusten vuoksi.

10.2
Pintavesien ympäristötavoitteet
Yleistä
Kemijoen vesienhoitoalueella luokitelluista vesistä noin 96 % järvipinta-alasta, 91 %
jokien pituudesta ja 88 % rannikkovesien pinta-alasta on vähintään hyvässä tai voimakkaasti muutetuissa vesissä hyvässä saavutettavissa olevassa tilassa. Tavoitteena
näissä vesissä on nykyisen tilan säilyttäminen (taulukko 10.2.1).
Hyvän tilan saavuttaminen on tavoitteena noin neljällä prosentilla järvipinta-alasta.
Huomattakoon, että Lokan tekoaltaan saavutettavissa olevaa tilaa ei tässä yhteydessä
ole arvioitu. Nykyinen ulkoinen kuormitustaso ei ole uhka tilatavoitteiden saavut-
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tamiselle tarkastelussa mukana olleille järville. Suurten järvien lisäksi tilanne on
sama myös useimmissa tarkastelussa mukana olleista pienemmistä järvistä eli järviin
kohdistuva nykyinen ulkoinen kuormitus on vähäistä, mutta järvien heikentyneeseen tilaan vaikuttaa sisäinen kuormitus, jonka taustalla on aikaisemmin voimakas
hajakuormitus. Järvet ovat pääasiassa matalia humusjärviä, jotka sietävät heikosti
ulkoista ravinne- ja humuskuormitusta. Monet järvistä ovat myös valuma-alueen
latvajärviä, joissa veden vaihtuminen on heikkoa.
Taulukko 10.2.1. Pintavesimuodostumien tilatavoitteet.
Tilatavoite

1. Erinomaisena
säilyminen
147 km2 / 17 %
1 579 km / 40 %

2. Hyvänä
säilyminen 3
699 km2 / 80 %
2 035 km / 51 %
801 km2 / 88 %

3. Hyvän
saavuttaminen3
33 km2 / 4 %
374 km / 9 %
114 km2 / 12 %

Järvet1
Joet 2
Rannikkovedet 1
1 Osuus on % pinta-alasta.
2 Osuus on % pituudesta.
3	 Voimakkaasti muutettujen vesien kohdalla suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.

Jokivesistä hyvää huonommassa tilassa on noin 9 %. Kolmannes tästä johtuu voimakkaasti muutetun Ala-Kemijoen luokittumisesta hyvää huonompaan saavutettavissa
olevaan tilaan. Nykyinen kuormitustaso on syynä hyvää huonompaan tilaan vain
kahdessa joessa. Heikomman tilan taustalla on yleensä aiemmin tehdyt toiminnot,
kuten ojitukset ja perkaukset. Tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen.
Rannikkovesistä noin 12 % luokittui hyvää huonompaan tilaan klorofyllitason perusteella nyt käytössä olevilla raja-arvoilla. Syyt raja-arvon ylittymiseen ovat ilmeisesti
osin luontaiset ja osin ihmisen aiheuttamasta kuormituksesta johtuvia. Perämeren
pohjukassa maankohoaminen on varsin voimakasta, mikä vaikuttaa syvyyssuhteiden muutoksiin (mataloitumiseen) ja sitä kautta olosuhteiden muuttumiseen. Hydrologiset olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti mm. alueelle tulevan huuhtouman
määrään ja laatuun. Luokittelurajat on määritetty hyvin niukan aineiston perusteella.
Luokittelun epävarmuudesta huolimatta myös näissä vesissä on tavoitteena hyvän
tilan saavuttaminen.

Erityiset alueet
Erityisten alueiden vesimuodostumien (talousveden ottoon käytettävät sekä Natura
2000 -alueisiin ja EU-uimarantoihin liittyvät vedet, taulukko 10.2.2) tilatavoitteet
määräytyvät osaltaan samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin vesimuodostumien. Sen lisäksi on näillä alueilla otettava huomioon erityisiä alueita koskevasta
lainsäädännöstä aiheutuvat tavoitteet, jotka voivat asettaa vesimuodostuman tilalle
tavanomaisista luokittelukriteereistä poikkeavia vaatimuksia. Tällöin tilamuuttujat
eivät välttämättä ole samoja kuin luokittelussa käytettävät.
Taulukko 10.2.2. Niiden pintavesimuodostumien määrä, joissa erityisalueita koskevat vaatimukset
on otettava tilatavoitteiden asettamisessa huomioon.
Juomavesidirektiivin
vaatimukset

Uimavesidirektiivin
vaatimukset

Lintu- ja luontodirekiivin
vaatimukset

Järvet
Joet
Rannikkovedet

0
0
0

2
1
1

37
80
5

Yhteensä

0

4

122
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Natura 2000 -alueilla erityistavoitteet voidaan kuvata vesiin liittyvien elinympäristöjen ja lajien suojelun tilana. Näitä tavoitteita ei kuitenkaan nykytietämyksen
perusteella voida aina esittää yksiselitteisten tilamuuttujien raja-arvojen muodossa.
Talousveden ottoon tarkoitetuilla vesimuodostumilla ja vesimuodostumilla, joilla on
EU-uimaranta, tavoitteet sen sijaan perustuvat asetuksissa annettuihin veden laadun
raja-arvoihin (Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta, 366/1994, sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta,
177/2008). Tavoitteet koskevat koko tarkasteltavan vesimuodostuman tilaa, jolloin
esimerkiksi uimarannan käytöstä johtuvia hygieniaongelmia ei pidetä syynä asettaa
tavoitteita koko vesimuodostumalle. Jos huono hygieeninen tila johtuu sen sijaan
esimerkiksi haja-asutuksen jätevesikuormituksesta, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu kuuluvat vesienhoidon piiriin.

Uudet hankkeet
Vesienhoitolain mukaan voidaan vesienhoitosuunnitelman ympäristötavoitteista
poiketa vesimuodostuman tilaa fyysisesti muuttavan hankkeen vuoksi edellyttäen,
että hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä, edistää merkittävästi kestävää
kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta. Poikkeamisen edellytyksenä
on, että haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin ja hyötyjä ei saavuteta muilla teknisesti tai taloudellisesti kohtuullisilla ja
ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla. Vesienhoitosuunnitelmassa
on vesienhoitolain mukaan esitettävä selvitys kyseisten hankkeiden edellytysten
toteutumisesta.
Luvussa 3.5 on lueteltu Kemijoen vesienhoitoalueella tiedossa olevia ja lähivuosina
todennäköisesti toteutettavia vesien hydrologiaa ja morfologiaa muuttavia hankkeita.
Luetelluista hankkeista tulvasuojeluhankkeet ovat sellaisia, että niiden aiheuttamat
fyysiset muutokset eivät oleellisesti heikennä pinta- ja pohjavesien tilaa, eikä tarkempaan selvitykseen ole tarvetta. Tarkempi selvitys (liite 1) on laadittu seuraavista
kohteista:
• Sierilän voimalaitoshanke
• Suhangon kaivoshanke
• Kevitsan kaivoshanke
• Narkauksen kaivoshanke
Laaditun selvityksen perusteella Sierilän voimalaitoshankkeen toteuttaminen edellyttää todennäköisesti poikkeamista Keski-Kemijoen vesimuodostuman hyvän saavutettavissa olevan tilan tavoitteesta. Suhangon kaivoshankkeen toteuttaminen edellyttää
todennäköisesti poikkeamista Ruonaojan hyvän tilan tavoitteesta.

10.3
Pohjavesien ympäristötavoitteet
Vesienhoidon tavoitteena on pohjavesien hyvän kemiallisen ja määrällisen tilan saavuttaminen ja hyvän tilan ylläpitäminen. Kemijoen vesienhoitoalueella tarkasteltavana
olevilla I- ja II-luokan pohjavesialueilla ei ole merkittäviä riskitekijöitä joiden mukaan
alueita määräytyisi riskipohjavesialueiksi. Lähitulevaisuudessa ei ole näkyvissä sellaisia uusia hankkeita tai sellaista ihmistoimintaa, joka tulisi merkittävästi uhkaamaan
pohjavesien hyvää tilaa.
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