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Till läsaren
Vad är vattenvård?
Planeringen av vattenvården styrs av EU:s ramdirektiv om vattenpolitik, som har verkställts genom nationell
lagstiftning. Målet med vattenvården är att uppnå god status i åar, älvar, sjöar, kustvatten och grundvatten
och att förhindra att vattnens status försämras. I Finland planeras och genomförs åtgärder som stöder uppnåendet av målen i sju vattenförvaltningsområden och på Åland. Ett stort antal olika aktörer deltar i genomförandet. Åtgärdernas effekt följs upp genom att vattnens status bedöms i perioder om sex år. Även förvaltningsplanerna uppdateras med sex års mellanrum. Nu inleds den tredje vattenvårdsperioden.

Vad är samrådsmaterialet och var finns det?
Nu ska förslaget till förvaltningsplan för 2022–2027 höras. En egen plan har utarbetats för varje vattenförvaltningsområde. I planen presenteras på övergripande plan bland annat uppgifter om vattnens nuvarande status
i det egna området samt om de åtgärder som behövs för att förbättra och upprätthålla statusen och effekterna
av dem. Fördjupad bakgrundsinformation, såsom beskrivningar av principerna och bedömningsmetoderna
för uppföljning och planering, har sammanställts för alla Finlands förvaltningsplaner i det gemensamma dokumentet 'Metoder och principer som använts vid planeringen av vattenvården under den tredje perioden'.
Denna plan gäller Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Den omfattar vattendrag som rinner ut it Skärgårdshavet, Bottenhavet och södra Bottenviken inklusive avrinningsområdena
från Lestijoki till Kisko å och åarna och älvarna i Österbotten samt kustvatten, grundvatten och en del av de
små åarna i kustzonen som rinner rakt ut i havet inklusive avrinningsområden. Mer detaljerade regionala,
lokala och vattenförekomstspecifika uppgifter finns i separata åtgärdsprogram. Utkasten till åtgärdsprogram
är bakgrundsmaterial för samrådet, men man kan också ge respons på dem. Annat bakgrundsmaterial för
samrådet är tjänsten Vesikartta, miljöförvaltningens öppna datasystem och guiderna som utarbetats som stöd
för planeringen.
Alla dokument och material finns på webbplatsen Påverka vattnen: www.miljo.fi/paverkavattnen > vattenvården > Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde.

Hurdan respons vill man ha och hur delges den?
Det föregående samrådet gällde arbetsprogrammet och tidtabellen för planeringen av vattenvården samt
centrala frågor inom vattenvården. Responsen har beaktats i tillämpliga delar i beredningen av förvaltningsplanen. Nu önskar vi feedback i synnerhet om de verksamheter som påverkar vattnens status och de planerade åtgärderna för att förbättra vattnens status, finansieringen av dem och ansvaret för att genomföra och
främja dem samt bedömningar av genomförandet av åtgärderna under föregående period. Dessutom önskas
respons på miljökonsekvensbedömningarna i miljörapporten.

Handlingar i anslutning till samrådet samt anvisningar om hur respons ges finns på webbplatsen
www.miljo.fi/paverkavattnen > vattenvården. Samrådet är elektroniskt och respons önskas i första hand i
elektroniskt format. Elektronisk respons i Word-format gör behandlingen snabbare och enklare. Responsen
kan alternativt skickas per e-post eller som brev till registratorskontoret vid den NTM-central vars kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument. Sista inlämningsdag för responsen är 14.5.2021. Det lönar sig dock att
ge utlåtanden, åsikter och ställningstaganden i god tid före tidsfristen.
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Sammandrag
I den här förvaltningsplanen har man samlat information om vattendragens tillstånd samt om de åtgärder
som krävs under vattenförvaltningsperioden 2022–2027 för att förbättra och upprätthålla vattendragens tillstånd i Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde ("det västra vattenförvaltningsområdet").
I det västra vattenförvaltningsområdet finns trettio huvudvattenområden, av vilka åtta mynnar ut i Skärgårdshavet, åtta i Bottenhavet, fem i Kvarken och återstående nio i södra delen av Bottenviken. Största delen
av kustvattnens närings- och sedimentbelastning kommer från älvarna och åarna, vilket innebär att en minskning av belastningen i avrinningsområdena även förbättrar kustvattnens status. Kustvattnen utsätts också för
direkt belastning från industrianläggningar, samhällenas avloppsreningsverk och i områdets södra delar från
fiskodlingen. Förbättringen av kustvattnens status är sammankopplad med planeringen av havsvården, och
arbetet utförs i samarbete med havsvårdsplaneringen.
Av den klassificerade längden på älvarna och åarna har 24 % utomordentlig eller god status, 69 % måttlig
eller försvarlig status och 6 % dålig ekologisk status. Av den klassificerade sjöarealen har 58 % utomordentlig
eller god status, 41 % måttlig eller försvarlig status och mindre än en procent dålig ekologisk status. Av kustvattenarealen har 24 % god och 75 % måttlig eller försvarlig ekologisk status. Utöver ytvattnen omfattar vattenvården 989 grundvattenområden. Av grundvattenområdena har 35 områden dålig kemisk status och den
kvantitativa statusen är försämrad i två grundvattenområden. Orsaken till den dåliga kemiska statusen är bl.a.
klorider, lösningsmedel, bekämpningsmedel och klorfenoler. Orsaken till att den kvantitativa statusen försämras är överdriven grundvattentäkt och torrläggningsdikning i torvutvinningsområden.
Av ytvattenförekomsterna har 28 älvar, diken eller åavsnitt, 4 sjöar, 5 uppdämda havsvikar och 8 kustvattenförekomster betecknats som kraftigt modifierade. 13 konstgjorda sjöar har betecknats som konstgjorda.
Deras status definieras i förhållande till bästa möjliga statusen som kan uppnås, där viktiga vattenanvändningsformer såsom krafthushållning eller vattentäkt beaktas. Uppfyllandet av miljömålen får inte förorsaka
betydande skada för de viktiga vattenanvändningsformerna.
Ytvattnens status försämras i synnerhet av eutrofiering till följd av diffus belastning. I Österbotten påverkas älvarnas och åarnas dåliga status dessutom av de sura sulfatjordarna och förändringar i vattendragens
struktur, såsom rensning och muddring, samt dammar och kraftverk som utgör hinder för fiskarnas vandring.
Punktbelastningens andel av näringsbelastningen är betydligt mindre, men den kan ha avsevärda konsekvenser lokalt. Med tanke på miljömålen för ytvattnen är de åtgärder som siktar på att minska näringsbelastningen från odlade åkrar de viktigaste, såsom att öka växttäcket på åkrarna vintertid, skyddszoner och våtmarker. För att uppnå eller upprätthålla god status i vattendragen i de östra delarna av vattenförvaltningsområdet krävs dessutom bl.a. effektivisering av vattenskyddsåtgärderna inom skogsbruket och torvutvinningen.
För hela vattenförvaltningsområdet föreslås därtill åtgärder för restaurering och återställande i syfte att minska
de olägenheter som härrör från byggandet vid och belastningen av vattensystemen. Åtgärderna för att bekämpa surheten är särskilt viktiga i älv- och åvattnen vid västkusten. Genom åtgärderna strävar man dessutom efter att öka vattennaturens mångfald, minska de skador som surheten förorsakar, avlägsna vandringshinder och kontrollera den interna belastningen i sjöarna.
Grundvattnens status hotas i synnerhet av förorenade markområden, trafiken, bebyggelsen och markanvändningen. Med hänsyn till miljömålen för grundvattnen är de viktigaste åtgärderna att utarbeta och uppdatera skyddsplaner, undersöka och sanera förorenade markområden och grundvattenområden, vidta skyddsåtgärder för grundvatten inom åkerodlingen, styra nya riskfunktioner till om råden utanför grundvattenområdena med hjälp av tillståndsprövning och planering av markanvändningen, byggande av grundvattenskydd i
vägområden samt att effektivisera rådgivningen och tillsynen. Åtgärderna syftar till att garantera god grundvattenstatus och förbättra statusen om den är sämre än god.
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Den kemiska statusen i vattenförvaltningsområdets ytvatten har till stor del hållits på samma nivå. Den
stränga miljökvalitetsnormen för polybromerade difenyleter (PBDE), som används som flamskyddsmedel,
orsakar sämre status än god i alla ytvatten i Finland. Utöver detta överskrids kvalitetsnormen för kvicksilver
allmänt på grund av kvicksilverhalten i abborre. Kvicksilvret härstammar till största delen från nedfall ur luften,
som transporteras till vattendragen med erosionsmassorna.Övriga ämnen som lokalt överskrider miljökvalitetsnormen är i huvudsak kadmium och nickel och överskridningarna orsakas av dräneringen av de sura
sulfatjordarna. Nära kusten finns i stor utsträckning sura sulfatjordar, vilka måste beaktas i olika typer av
verksamhet. Effektiv bekämpning av surheten förutsätter kunskap om förekomsten och effekterna av sura
sulfatjordar. På basis av resultaten av den allmänna kartläggningen kan åtgärderna vid behov intensifieras
och riktas. Den effektivaste åtgärden är att förhindra att grundvattenståndet sjunker genom att reglera torrläggningsförhållandena eller genom att tillämpa reglerad dränering och bevattning beroende på omständigheterna. Åtgärderna för att minska surheten riktas huvudsakligen till jordbruket, men de sura sulfatjordarna
bör även beaktas i skogsbruket, torvproduktionen och alla markarbeten.
De sammanlagda kostnaderna för åtgärderna som presenteras i förvaltningsplanen är cirka 561 miljoner
euro per år. Av detta belopp hänför sig cirka 332 miljoner euro till åtgärder som genomförs med stöd av övrig
lagstiftning och cirka 229 miljoner euro till kompletterande vattenvårdsåtgärder. Lagstiftningsbaserade, ekonomiska, förvaltningsmässiga och informationsmässiga styrmetoder har presenterats för att främja genomförandet av åtgärderna. Ansvarsområdena och samarbetsparterna för genomförandet av styrmetoderna har
fastställts. En god vattenstatus är till nytta för såväl invånarna som näringslivet. I regel ansvarar verksamhetsutövaren och vattenområdenas ägare för finansieringen och genomförandet av vattenskyddsåtgärderna,
men det är oftast ministerierna som ansvarar för styrmetoderna. De lokala samfunden, invånarna, stugägarna
och vattenområdenas ägare har fått avsevärt större betydelse i både finansieringen och genomföringen av
iståndsättningsprojekten.
Även om alla åtgärder skulle genomföras i tid, kommer miljömålen dock ännu inte att uppnås i alla vattenförekomster fram till år 2027. Kritiska med avsikt på att uppnå miljömålen är framförallt vattenförekomster
som belastas av intensivt jordbruk, men även andra vattenförekomster i förvaltningsområdet som är kraftigt
modifierade av diffus belastning och mänsklig verksamhet. Status i ett eutrofierat vattendrag förbättras långsamt. För att det ska vara möjligt att uppnå ett synligt resultat i vattenstatus med knappt tio års genomföringstidtabell, bör det satsas intensivt på verkställandet. I det kustnära området försvårar den sura marken möjligheterna att uppnå miljömålen. Enligt uppskattning kommer 6 sjöar, 66 älvar och åar och 46 kustvattenförekomster trots åtgärderna inte att uppnå god ekologisk status ännu år 2027. Det är även osäkert om god
statuskan uppnås i ett grundvattenområde med dålig kemisk status och det förutsätter tilläggstid i 34 grundvattenområden. I ett grundvattenområde föreslås att statusmålet sänks.
I regel ansvarar verksamhetsutövaren och vattenområdenas ägare för finansieringen och genomföringen
av vattenskyddsåtgärderna, men det är oftast ministerierna som ansvarar för styrmetoderna. Trots att miljömålen inte kommer att uppnås i alla vattenförekomster ens under den tredje vårdperioden, kan den minskade
belastningen ändå ha mycket stora positiva effekter för vattenstatusen. När en hållbar belastningsnivå åstadkoms, är också iståndsättningen av livsmiljöerna effektiv. Alla kan delta i arbetet för vattnens bästa och var
och en drar nytta av god vattenstatus, såväl invånarna som näringarna.
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1 Inledning
1. 1 Förvaltningsplanernas syfte och upprättande
Det centrala syftet med vattenvården är att förhindra att tillståndet i ytvattnen och grundvattnen försämras
och att sträva efter att alla vatten uppnår åtminstone god status. För att nå målet planerar och vidtar man
åtgärder som förbättrar vattnens status och följer upp åtgärdernas effekter. I planeringen tar man hänsyn till
havsvården, hanteringen av översvämningsrisker och naturskyddet.
Planeringen sker specifikt för varje vattenförvaltningsområde. Ett vattenförvaltningsområde består av ett
eller flera huvudavrinningsområden. I Fastlandsfinland finns det fem vatten förvaltningsområden. Dessutom
har Finland bildat internationella vattenförvaltningsområden tillsammans med Sverige och Norge. Åland utgör
ett eget vattenförvaltningsområde (bild 1).
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Bild 1 Fastlandsfinlands vattenförvaltningsområden (1–5), internationella vattenförvaltningsområden (6–7) samt Ålands
vattenförvaltningsområde (8).
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Planeringen av vattenförvaltningen baseras på EU:s ramdirektiv om vattenpolitik (ramdirektivet för vatten, vatten direktivet år
2000). Nationella lagar styr ordnandet av vattenvården och upprättandet av förvaltningsplaner. Nationella lagar omfattar Lagen
om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), Förordningen om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) samt F örordningen om vattenförvaltningsområden (1303/2004).

Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde omfattar naturligtvis nästan eller helt Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland och delar av
Egentliga Tavastland samt vissa delar i västra Mellersta Finland. För planeringen är vattenförvaltningsområdenas ytvatten indelade i åtgärdsprogramområden och delområden med olika naturförhållanden och mänsklig verksamhet (bild 2). Grundvattnen i vattenförvaltningsområdet behandlas NTM-centralspecifikt.
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Bild 2. Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (västra vattenförvaltningsområdet) med delområden.
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Planerna uppdateras vart sjätte år
Planeringen av vattenvården framskrider i perioder på sex år. I åtgärdsprogrammet presenterar man hur man
ska inrikta åtgärderna som behövs för att förbättra och bevara vattnens tillstånd och vilka effekter åtgärderna
har. Åtgärdsprogrammet sammanfattas i förvaltningsplanen. Förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen
bereds i omfattande samarbete och i samråd med olika parter.
Finlands första förvaltningsplaner, som sträcker sig till 2015, fastställdes i statsrådet 2009. Målet i dem
var att i stor utsträckning uppnå minst god status i vattnen före 2015. Undantag från målet gjordes endast om
det ansågs omöjligt att uppfylla målet på grund av övermäktiga naturförhållanden eller tekniska faktorer. Tidsfristen för att uppfylla målet kunde skjutas upp till antingen 2021 eller 2027. Statsrådet fastställde förvaltningsplanerna för den andra vårdperioden (2016–2021) i slutet av 2015. Denna tredje förvaltningsplan för Kumo
älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, avser åren 2022–2027.
I samband med uppdateringen av förvaltningsplanen har man bedömt genomförandet av de planerade
åtgärderna och deras effekter. Dessutom har man gjort en ny bedömning av belastningen och andra påfrestningar på vattnen samt av yt- och grundvattnens status. I beredningen har man tagit hänsyn till förändringar
i lagstiftningen och EU-kommissionens respons på förvaltningsplanerna för den andra vårdperioden, som
följde efter att planerna hade utarbetats och genomförts.

Planeringen och genomförandet på regional nivå får nationellt stöd
Utarbetandet och genomförandet av förvaltningsplanerna förutsätter stöd från flera olika ministerier. Samarbetet mellan förvaltningsområdena har säkerställts genom att tillsätta en uppföljningsgrupp för vattenvården
för den riksomfattande samordningen. På detta sätt har man särskilt påverkat de styrmedel som främjar verkställandet. Under arbetet med att uppdatera förvaltningsplanen har man också skött om det riksomfattande
samarbetet mellan intressentgrupperna. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral har stött planeringen genom att ta fram guider och anvisningar samt verktyg och material. De nya verktygen har utnyttjats till exempel
vid bedömningen av vattnens status och belastningen på vattnen från mänsklig verksamhet.
Mallen för förvaltningsplanen har utarbetats i samarbete med vattenförvaltningsområdena för att den ska
vara gemensam för de olika områdena. Experter huvudsakligen från NTM-centralerna i Södra Österbotten,
Birkaland, Egentliga Finland, Tavastland och Mellersta Finland har deltagit i upprättandet av förvaltningsplanen för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Den nationella delen i förvaltningsplanen har utöver vattenförvaltningsområdena uppdaterats av experter från Finlands miljöcentral, miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Vid planering av åtgärder och styrmedel har nationella handböcker utnyttjats.

1.2 Effekten av vattenvårdsplanering
Förvaltningsplanerna och de relaterade åtgärdsprogrammen främjar vattenskyddet på många sätt. Under
planeringen har man tagit fram ny information och verkat så att olika aktörer strävar efter samförstånd om
metoderna för att främja vattenskyddet. Planens genomslagskraft uppstår bland annat på följande sätt:
• Kunskapen om vattnens status och de faktorer som inverkar på statusen förbättras.
• Vattenförvaltningsmålen och de åtgärder som fastställts för att uppnå målen styr de olika aktörernas
arbete mot målen gällande god vattenstatus.
• Alla gynnas av att vattenstatusen förbättras.
• Resultaten av planeringen av vattenvården beaktas i tillståndsberedningen och de påverkar de praktiska
åtgärderna genom tillståndsbesluten.
• Vattenvårdsplaneringen styr åtgärderna i anknytning till vattnen samt beslutsfattandet i fråga om planeringen av markanvändningen.
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• Planeringen av vattenvården kan utnyttjas i styrningen av EU-finansiering och nationell finansiering,
bland annat miljöersättning för jordbruket och regionutvecklingsfinansiering.

Planen ska beaktas vid tillståndsbehandlingen
De tillstånd som baserar sig på miljöskyddslagen och vattenlagen har stor betydelse när man vidtar vattenvårdsåtgärderna och försöker uppfylla vattenvårdens miljömål. De åtgärder som gäller ett individuellt projekt
och kräver tillstånd fastställs vid tillståndsförfaranden som baserar sig på materiell lagstiftning, såsom vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen (527/2014), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och naturvårdslagen (1096/1996). Kapitel 4 i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) innehåller
bestämmelser om de miljömål som ska beaktas när man fattar beslut i enlighet med olika lagar.
I vattenlagen och miljöskyddslagen förutsätts att förvaltningsplanen som godkänts av statsrådet beaktas
vid tillståndsprövningen (VL 3 kap. 6 §, MSL 51 §). EU-domstolen har i Weserdomen (C-461/13) fastställt att
miljömålen för vattenvården är juridiskt bindande, medan de i Finland då lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen stiftades snarare uppfattades som mål som styr planeringen av vattenvården.

1.3 Anslutning till havsvården och hanteringen av översvämningsrisker
1.3.1 Beaktande av havsvården
Havsförvaltningsplanen för Finlands havsområde syftar till att uppnå en god status i den marina miljön.
Planen består av delar, av vilka den första innehåller bedömningar av havets nuvarande tillstånd och goda
status samt uppställande av miljömål och indikatorer och den andra består av ett uppföljningsprogram. Den
tredje delen omfattar åtgärdsprogrammet för Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Planeringsområdet omfattar också kustvatten som granskas inom vattenvården (bild 3). Eftersom vattenvården och havsvården har tydliga beröringspunkter och gemensamma mål, utarbetas planerna i ett nära samarbete.
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Bild 3. Havsförvaltningsplanen omfattar utöver havsområdena också kustvattnen, varför planeringsområdena för vattenförvaltning och havsförvaltning överlappar till viss del.
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I åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen sammanställs de åtgärder som hittills vidtagits för att uppnå
målen i havsförvaltningsplanen. Dessutom föreslås andra åtgärder för att uppnå en god marin status. Eftersom största delen av belastningen härstammar från land påverkar man också havets tillstånd genom vattenvårdsåtgärder. Beröringspunkter finns särskilt när det gäller att minska eutrofiering och skadliga ämnen.
Alla åtgärder som gäller avrinningsområdena presenteras i förvaltningsplanerna, men målen för havsvården
har beaktats i inriktningen och dimensioneringen av åtgärderna. Havsförvaltningsplanen innehåller fler teman
än dem som behandlas i förvaltningsplanerna, Exempel på dessa är minskning av undervattensbuller och
förbättring av den biologiska mångfalden. Vid utarbetandet av åtgärder för havsvården förutsätts det att man
iakttar en balans enligt hållbar utveckling mellan miljöfaktorer samt sociala och ekonomiska faktorer.
Även bedömningarna och övervakningarna av tillståndet i kustvattnen stödjer varandra och man har försökt samordna dem i förvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen. Samordningen har ordnats på ministerie-, ämbetsverks- och expertnivå. De samarbetsgrupper som har tillsatts för att effektivera samarbetet
mellan intressentgrupperna inom vattenvården och deltagandet fungerar också som regionala samarbetsgrupper för havsvården. Inom havsvården lägger man även stor vikt vid det internationella samarbetet. Det
västra vattenförvaltningsområdet omfattar delar av Bottenviken samt hela Kvarken, Bottenhavet och Skärgårdshavet. Dessa havsområden behandlas som egna havsområden i havsförvaltningsplanen.

1.3.2 Beaktande av hanteringen av översvämningsrisker
Målet med hanteringen av översvämningsrisker är att bedöma och minska översvämningsriskerna samt att
förhindra och lindra skador orsakade av översvämningar. Lagen om hantering av översvämningsrisker
(620/2010) baserar sig på EU:s översvämningsdirektiv, vars syfte är att förenhetliga hanteringen av översvämningsriskerna i medlemsstaterna.
Områden vid vattendrag och havskusten med betydande översvämningsrisk utsågs för första gången
2011. För dem har utarbetats kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker samt
planer för hantering av översvämningsrisker som omfattar hela avrinnings- eller kustområdet. Jord- och
skogsbruksministeriet godkände de första planerna för hantering av översvämningsrisker 2015. I slutet av
2018 utsågs områdena med översvämningsrisk fram till 2024. Enligt beslutet om utnämning finns det i dag
sammanlagt 22 områden med betydande översvämningsrisk i Finland, av vilka 17 finns vid insjövatten och
fem vid havskusten.
NTM-centralerna ansvarar för planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i avrinnings- och kustområdet. Planeringsarbetet har utsett översvämningsgrupper med representation från olika myndighetssektorer. Dessutom har översvämningsgrupperna utsett för planeringen centrala regionala intressegrupper till
permanenta sakkunniga. Inom det västra vattenförvaltningsområdet har åtta områden med betydande översvämningsrisk utnämnts: Åbo kustområde, Vittis, Björneborg, Ilmola-Seinäjoki, Laihela-Runsor, Lappo, Lappfjärd-Storå och Ylistaro-Lillkyro. Områdena med översvämningsrisk visas på bild 4.
Planerna för hantering av översvämningsrisker upprättas eller uppdateras samtidigt med uppdateringen
av förvaltningsplanerna. Förutom att lagstiftningen förutsätter en samordning av målen för hanteringen av
översvämningsrisker och målen för vattenförvaltningen ska även planeringen av åtgärderna samordnas. I
bästa fall stöder åtgärderna i de olika planeringssystemen varandra. Det är också möjligt att man för att
hantera översvämningsriskerna kan bli tvungen att avvika från målen för vattenvården.
I beredningen av planer för hantering av översvämningsrisker som ska utarbetas eller uppdateras före
utgången av 2021 beaktas även åtgärdernas hållbarhet ur klimatperspektiv.
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Bild 4. Områden med betydande översvämningsrisk i det västra vattenförvaltningsområdet.
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2 Beskrivning av
vattenförvaltningsområdet
Det västra vattenförvaltningsområdet sträcker sig längs kusten från Skärgårdshavet till Bottenhavet, Kvarken och den södra delen av Bottenviken. I inlandet sträcker sig vattenförvaltningsområdet ända till Mellersta
Finland och Tavastland. Vattenförvaltningsområdets totala yta är 83 360 km2, av vilken 77 procent är landområden. Vattenområdena omfattar sammanlagt 18 990 km2, av vilka vattendrag och sjöar utgör 24 procent
och kustvattnen 76 procent. Området hör till den naturgeografiska regionen Fennoskandiska urbergsskölden,
och kustvattnen ingår i Östersjöområdet.
Det västra vattenförvaltningsområdet kännetecknas av små variationer i höjd (bild 5). Åarna och älvarna
i Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten ligger lägre än 80 meter över havet. Omkring 24 procent av
marken i vattenförvaltningsområdet ligger lägre än 40 meter över havet. Områdets största älv, Kumo älv,
utgör ett undantag med sina varierande höjdförhållanden, till största delen på en höjd över 80 meter. Större
områden som är belägna på höjder över 200 meter finns bara vid Etseristråtens och Pihlajavesistråtens källflöden och kring sjön Keurusselkä.
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Bild 5. Höjdförhållanden i vattenförvaltningsområdet.
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Viktigast för grundvattenbildningen är de isälvsformationer som uppstod när inlandsisen smälte, till exempel åsar, deltan och isrands- och skarvbildningar. Deras andel av Finlands landyta är cirka 3 procent.
Åsarna i det västra vattenförvaltningsområdet går huvudsakligen i riktning från nordväst till sydost eller från
söder till norr. Områdets mest betydande åssträckningar är Karleby-Saarijärvi-åsen, Pedersöre-Ruovesiåsen, Säkyläåsen-Virttaankangas och Pohjankangas-Hämeenkangas, som fortsätter något mer oenhetligt
via Tammerfors till Hollola. I de västra delarna av det västra vattenförvaltningsområdet är de svavelhaltiga
sedimenten ett särdrag i jordmånen. Sedimenten började bildas under Litorinahavets tid för över 8 000 år
sedan och bildas fortfarande idag. Som en följd av landhöjningen, markanvändningen och torrläggningen
omvandlas sedimenten till sura sulfatjordar. I Österbotten ligger sulfatjordarna i regel 80 meter nedanför höjdkurvan och i Satakunta-Egentliga Finland 40 meter nedanför höjdkurvan. Genom oxidering till följd av dränering frigörs det rikligt med metaller och surhet ur sulfatjordarna.

2.1 Ytvatten
2.1.1 Grundläggande uppgifter om de vatten som behandlas
Älvar, åar och sjöar
Till Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde hör ytvatten i Egentliga Finland,
Satakunta, Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.
På det västra vattenförvaltningsområdet finns trettio huvudavrinningsområden. Åtta av dem rinner ut i
Skärgårdshavet, åtta i Bottenhavet, tre i Kvarken och övriga fyra i södra delen av Bottenviken (bild 6, tabell
1).
Det största avrinningsområdet i vattenförvaltningsområdet är det som hör till Kumo älv, vars avrinningsområde är över 27 000 km2. Här finns också förvaltningsområdets största sjöar: Näsijärvi, Längelmävesi,
Pyhäjärvi och Vanajavesi. Andra stora sjöar på vattenförvaltningsområdet är Pyhäjärvi i Säkylä och Lappajärvi (tabell 2).
I vattenförvaltningsområdets södra del består vattnen främst av åsystem. Deras avrinningsområde är
under 1 000 km2. Norr om Kumo älv rinner flera åar och älvar på över 1 000 km2 ut i Bottenviken. De största
är Kyro älv, Lappo å och Karvianjoki (Sastmola å). I å- och älvdalarna finns det vanligen få sjöar – under en
procent i många av avrinningsområdena.
Variationen i åarnas och älvarnas vattenföring är stor i det västra vattenförvaltningsområdet. Översvämningar inträffar lätt i vattensystemen särskilt i Österbotten och Satakunta. För att förhindra vår- och sommaröversvämningar i området har man gjort omfattande översvämningsskyddsarbeten genom att rensa och valla
in åar och älvar samt reglera sjöar. I Österbotten har man därtill byggt flera konstgjorda sjöar. I området
förekommer också översvämningar som orsakas av isdammar och kravisproppar, i synnerhet i Kumo älv och
Esse å.
Tabell 1. Grundläggande information om huvudavrinningsområdena i det västra vattenförvaltningsområdet.
Areal (km2)

Huvudavrinningsområdets namn

Sjöprocent

Medelflöde

Kisko å + Bjärnå å

1047

5,67

5,60

Uskela å

566

0,6

5,18

Halikko å

307

0,05

Pemar å

1088

1,58

6,82

Aura å

874

0,25

3,02
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Hirvijoki

284

0,03

Mynäjoki

288

0,33

Laajoki

393

2,03

Sirppujoki

438

1,85

3,06
3,29

Lapijoki

462

4,21

Eura å

1336

12,90

8,42

Kumo älv

27046

10,99

223,00

Sastmola å

3438

4,55

34,90

Lappfjärds å (Storå/Lappfjärds å)

1098

0,20

12,30

Tjöck å

542

0,08

5,42

Närpes å

992

0,40

8,81

Malax å

500

0,05

3,42

Toby å

504

0,33

3,10

Kyro älv

4923

1,23

41,30

Vörå å

223

0,04

Kimo å

196

2,22

Lappo å

4122

2,92

Kovjoki å

292

0,66

Purmo å

864

2,44

Esse å

2054

9,77

Kronoby å

788

2,81

6,05

Perho å

2524

3,35

19,90

31,70

14,20

Kälviå å

324

0,51

1,90

Lestijoki

1373

6,22

11,20

Pöntiönjoki

207

0,37

Tabell 2. De största sjöarna i det västra vattenförvaltningsområdet.
Sjöns namn

Avrinningsområ-

Areal (km2)

dets nr

Strandlinje Medeldjup (m)

Största djup (m)

(km)

Pyhäjärvi i Säkylä

34.031

155,2

111,1

Pyhäjärvi

35.211

121,6

450,3

Vånå

35.231

102,9

217,2

5,47

26

Näsijärvi

35.311

208,7

594,7

14,75

61

Längelmävesi

35.721

133,0

470,0

6,83

59

Lappajärvi

47.031

145,5

160,0

6,88

36

Keurusselkä

35.621

96,9

500,2

6,4

40

35.622

20,4

102,1

Kustvattnen
Skärgårdshavet omfattar skärgården från Hangö udd till Gustavs. Till detta område hör över 40 000 öar.
I väster sträcker sig Skärgårdshavet ända till Åland. Skärgårdshavet förändras när man rör sig från kusten ut
mot havet och man kan särskilja olika skärgårdszoner. I innerskärgården är öarna och holmarna stora och
sunden mellan dem är smala och grunda. I mellanskärgården är holmarna mindre och vattnets andel av
arealen är större. I ytterskärgården syns landområdena bara som kobbar och skär som sticker upp över
havsytan. Medeldjupet i Skärgårdshavet är 23 meter och det största djupet 146 meter. Kustvattnen är i allmänhet mindre än 10 meter djupa. Landhöjningen förändrar skärgården och kusten. I området vid Skärgårdshavet är landhöjningen 4–5 mm per år. Salthalten varierar mellan 5,5 och 6,5 promille. Växt- och djurlivet
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utgörs av både saltvattenarter och sötvattenarter, och många av dem förekommer vid gränsen av sitt utbredningsområde. Det finns över 50 arter med marin härstamning. I Skärgårdshavet påträffar man nästan alla
bottendjur- och fiskarter som förekommer i de finländska havsområdena.
Bottenhavet sträcker sig från södra delen av Bottniska viken, norr om Åland, till Kvarken. I Bottenhavet
finns ganska få öar och holmar och de ligger huvudsakligen nära kusten. De tätaste skärgårdsområdena finns
utanför Nystad-Raumo-Euraåminne och Luvia-Björneborg. Salthalten i Bottenhavets södra delar är ca 6 promille och i norr ca 5 promille. Det största djupet är 293 meter. Havets djup ökar ganska långsamt och jämnt,
20 meters djup uppnås först 10–20 km från kusten. Växt- och djurlivet i Bottenhavet är av liknande typ som i
Skärgårdshavet, men andelen saltvattenarter minskar ju längre norrut man kommer. Blåstång förekommer i
hela Bottenhavet, men den minskar tydligt i storlek längre norrut.
Kvarken bildar ett grunt och smalt havsområde mellan Bottenhavet och Bottenviken. Det finns ett stort
antal öar och holmar i området, varav den största är Replot. Öarna växer kontinuerligt i antal och storlek
medan farlederna blir grundare till följd av landhöjningen (ca 9 mm/år). Vattnets flödeshastighet är förhållandevis kraftigt över den tröskel som Kvarken utgör. Havsvattnet strömmar i regel norrut längs den finska sidan
av Kvarken. Vattnets salthalt sjunker här kraftigt från 5,5 till 3 promille och därför bildar Kvarken en naturlig
gräns för många saltvattenarters och sötvattenarters utbredning. En del av Kvarkens skärgård hör till
UNESCO:s världsarvslista.
Bottenviken är ett särpräglat havsområde som till stora delar påminner om en stor sjö. Typiska drag för
Bottenviken är tillrinningen av humusrikt älvvatten, den låga salthalten (2–4 promille), grundheten och den
långa istäckta perioden. Bottenviken karakteriseras också av den snabba landhöjningen, som leder till att
strandzonen i grunda områden ständigt förändras, och av den öppna kusten.
Bottenvikens totala areal är 36 800 km2 och vattenvolymen 1 490 km3. Medeldjupet är 40 meter och det
största djupet 148 meter. Vattenvolymen är liten i Bottenviken och vattnet byts ut snabbt. Vattnets genomströmningstid är bara 5,3 år. Artrikedomen är begränsad och består huvudsakligen av sötvattenarter som
anpassat sig till brackvatten. Många organismer i Bottenviken lever vid toleransgränsen med avseende på
salthalt och temperatur.
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Bild 6. Huvudavrinningsområden i det västra vattenförvaltningsområdet
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2.1.2 Indelning av ytvattnen i typer
Alla ytvatten som behandlas inom vattenförvaltningen har delats upp i typer utifrån särskiljande egenskaper och naturförhållanden. Till de särskiljande egenskaperna i sjöar hör bl.a. storlek, djup, näringshalt och
humushalt, utöver avrinningsområdets storlek även mark och i kustvatten vattendjup. Typindelningen beskriver ytvattnens egenskaper sådana de är eller skulle vara utan inverkan av mänsklig verksamhet. Mer information om typindelningsprocessen finns i förvaltningsplanens andra del.

Sjöar
I det västra vattenförvaltningsområdet typindelades sammanlagt 625 sjöar eller delar av sjöar, i regel av
storleken >50 ha. De typindelade sjöarnas sammanlagda yta uppgår till ca 3 642 km2 (bild 7, tabell 3). Av
sjöarna har 22 en yta som omfattar mindre än 50 hektar och 598 sjöar har en yta som omfattar 50ha – 100
km2. I vattenförvaltningsområdet finns det fem sjöar som är större än 100km2 (Lappajärvi, Näsijärvi, Längelmävesi, Vånå och Pyhäjärvi i Säkylä).
På basis av antalet sjöar av olika typer kan man konstatera att sjöarna i vattenförvaltningsområdet kännetecknas av hög humushalt och grundhet. Omkring en fjärdedel av de typindelade sjöarna är grunda humusrika sjöar. De näst vanligaste sjötyperna är på basis av antalet små humussjöar, grunda humussjöar samt
små och medelstora humusfattiga sjöar. En fjärdedel av sjöarnas sammanlagda areal hör till typen stora
humussjöar. De till antalet klart vanligaste sjötyperna, alltså de grunda humusrika sjöarna och de små humussjöarna, är små eftersom deras sammanlagda areal utgör endast 30 procent av den totala sjöarealen.
Det finns en tydlig regional fördelning mellan de olika sjötyperna. De humusrika sjöarna dominerar i Österbotten och i de norra delarna av Birkaland och Satakunta. Humusfattiga sjöar är vanliga i Tavastland och
i de östra delarna av Birkaland. Näringsrika sjöar förekommer framför allt i avrinningsområdena till Uskela å,
Kisko å och Bjärnå å.
Små sjöar och källor är viktiga för naturens mångfald och landskapet. Vid kusten är flador (vikar som på
grund av landhöjningen snörts ihop vid mynningen, men som fortfarande är i kontakt med havet) och glosjöar
(helt avsnörda sjöar) typiska sjöförekomster. Också dessa kan behandlas i planeringen av vattenvården, även
om de kanske inte separat har definierats som vattenförekomster.
Tabell 3. Indelning i typer av sjöar eller delar av sjöar i vattenförvaltningsområdet.
Typ
Kalkrika sjöar (Rk)

Antal

Antalet i %

Areal (km²)

Arealen i %

-

-

-

-

Näringsrika sjöar (Rr)

24

4

66

2

Grunda humusfattiga sjöar (MVh)

15

2

19

<1

Små och medelstora humusfattiga sjöar (Vh)

88

14

437

12

Stora humusfattiga sjöar (SVh)

5

1

430

12

Grunda humussjöar (Mh)

98

16

336

9

Små humussjöar (Ph)

105

17

176

5

Medelstora humussjöar (Kh)

22

4

339

9

Stora humussjöar (Sh)

10

2

858

24

Grunda humusrika sjöar (MRh)

166

27

525

14

Humusrika sjöar (Rh)

84

13

429

12

Sjöar med kort genomströmningstid (Lv)
Totalt

8

1

26

1

625

100

3641

100
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Bild 7. Sjötyper i vattenförvaltningsområdet.
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Åar och älvar
Alla älvar och åar med ett avrinningsområde på över 100 km2 samt några mindre åar i vattenförvaltningsområdet typindelades. Sammanlagt 439 älvar och åar eller delar av dessa typindelades (bild 8 tabell 4). De
typindelade älv- och åbäddarnas sammanlagda längd var 7 246 km.
Kännetecknande för vattendragen i vattenförvaltningsområdet är inverkan från torvmarker i Österbotten
och i de norra delarna av Satakunta samt inverkan från lermarker i Egentliga Finland och de södra delarna
av Satakunta. De till antalet vanligaste älvtyperna är medelstora älvar på torvmarker (23 %) och medelstora
älvar på moar (21 %). Av de typindelade älv- och åbäddarnas sammanlagda längd utgörs 34 procent av
medelstora vattendrag på torvmarker.
Små åar, bäckar och rännilar är viktiga för naturens mångfald och landskapet. Också dessa kan behandlas i planeringen av vattenvården, även om de kanske inte separat har definierats som vattenförekomster.
Tabell 4. Indelning i typer av åar eller älvar eller delar av dessa i vattenförvaltningsområdet.
Typ

Antal

Procentandel av

Längd (km)

Längden i %

antalet
Små åar på torvmark (Pt)

65

15

803

11

Små åar på momark (Pk)

98

22

832

11

Små älvar eller åar på lermark (Psa)

19

4

304

4

Medelstora älvar eller åar på torvmark (Kt)

99

23

2434

34

Medelstora älvar eller åar på momark (Kk)

92

21

1147

16

Medelstora älvar eller åar på lermark (Ksa)

22

5

646

9

Stora älvar på torvmark (St)

20

5

585

8

Stora älvar på momark (Sk)

16

4

172

2
2

Stora älvar på lermark (Ssa)

4

1

176

Mycket stora älvar på torvmark (ESt)

-

-

-

-

Mycket stora älvar på momark (ESk)

4

1

149

2

439

100

7246

100

Totalt
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Bild 8. Å- och älvtyperna i vattenförvaltningsområdet
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Kustvatten
Kustvattnen i vattenförvaltningsområdet indelas i nio kustvattentyper: Bottenvikens, Kvarkens och Bottenhavets inre och yttre kustvatten samt den sydvästra inner-, mellan- och ytterskärgården (bild 9, tabell 5).
Bottenvikens kustvatten är indelat i 14 och Kvarkens kustvatten i 23 vattenförekomster. Bottenhavets kustvatten är indelat i 44 och den sydvästra skärgården i 53 vattenförekomster. Den sydvästra ytterskärgården
omfattar nästan en tredjedel av kustvattenarealen i vattenförvaltningsområdet. Den sammanlagda kustvattenarealen är cirka 14 300 km2.
Tabell 5 Indelning i typer av kustvattnen i vattenförvaltningsområdet.
Typ

Antal

Procentandel av

Vattenareal

Vattenarealen i

antalet

(km²)

%

Bottenvikens inre kustvatten (Ps)

10

7

262

2

Bottenvikens yttre kustvatten (Pu)

4

3

947

7

Kvarkens inre skärgård (Ms)

15

11

657

5

Kvarkens yttre skärgård (Mu)

8

6

2752

19

Bottenhavets inre kustvatten (Ses)

37

28

982

7

Bottenhavets yttre kustvatten (Seu)

7

5

2545

18

Den sydvästra inre skärgården (Ls)

33

25

679

5

Den sydvästra mellanskärgården (Lv)

13

10

1280

9

Den sydvästra yttre skärgården (Lu)

7

5

4232

30

134

100

14351

100

Totalt

29

Bild 9. Kustvattentyper i vattenförvaltningsområdet.
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2.2 Grundvatten
I Förvaltningsplanen behandlas grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen (klass 1 och
klass 1E) och grundvattenområden som är lämpliga för vattenförsörjning (klass 2 och klass 2E). Vid behov
beaktas också andra områden med väsentlig inverkan på ytvattnens status eller på landekosystemen (klass
E). Det finns 608 för vattenförsörjning viktiga grundvattenområden Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets
vattenförvaltningsområde och 375 grundvattenområden som är lämpliga för vattenförsörjning (tabell 6, bild
10). Under den tredje planeringsperioden har det skett små förändringar i antalet grundvattenförekomster
jämfört med den andra perioden. Orsaken har bland annat varit noggrannare undersökningar i grundvattenområdena av III klass, på basis av vilka dessa har klassificerats som hörande klasserna 1, 1E, 2 eller 2E och
därigenom tagits med i planeringen av vattenvården. Genom de noggrannare undersökningarna har grundvattenområden också kunnat uteslutas från klassificeringen eller delas eller förenas. Antalet grundvattenområden i vattenförvaltningsområdet har minskat med ca 90 områden. Alla NTM-centraler har ännu inte slutfört
granskningen av kartläggnings- och klassificeringsuppgifterna för sina grundvattenområden. I antalet grundvattenområden som presenteras i planen ingår även ogranskade grundvattenområden av klass I och II.
De grundvattentillgångar som kan utnyttjas förekommer främst i sand- och grusavlagringar som uppstod
när inlandsisen smälte. De viktigaste av dem är åssträckningar som tydligt urskiljs i terrängen samt israndsoch skarvbildningar. Speciellt för västra Finland är förekomsten av ”dolda” åsar som är täckta av lera, och
moräntäckta åsar som härstammar från en tid före den senaste istiden.
Grundvattentillgångarna i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde är ojämnt
fördelade regionalt. De största grundvattentillgångarna är förbundna med Stängselåsarna, israndsbildningen
i mellersta Finland och de åsar som sträcker sig från sydost till nordväst. Vattenförsörjningen i vattenförvaltningsområdet baserar sig i hög grad på grundvatten som tas från grus- och sandavlagringar, men ställvis
utnyttjas också ytvatten och konstgjort grundvatten, som framställs av ytvatten.
Grundvattnet är till största delen av god kemisk kvalitet. Liksom på andra ställen i Finland är grundvattnen
här allmänt svagt sura. Användningen försvåras ställvis av den naturligt höga halten av järn och mangan
särskilt i de lertäckta områdena vid kusten. I rapakiviområdet i vattenförvaltningsområdets sydvästra del är
problemet ställvis den höga halten av fluorid i grundvattnet
Den sammanlagda mängden grundvatten som bildas i det västra vattenförvaltningsområdet har uppskattats till cirka 1 147 000 m3/d (tabell 6). Uppskattningen baserar sig på arealen av de grundvattenbildande
områdena samt på nederbördsmängderna och den uppskattade vattengenomsläppligheten i ytjorden. De
uppskattade grundvattentillgångarna i vattenförvaltningsområdet är rikliga eftersom den nuvarande vattenanvändningen bara motsvarar ca 20 procent av den totala vattenmängd som bildas i grundvattenområdena.
Med undantag av kustområdet är grundvattnen i det västra vattenförvaltningsområdet huvudsakligen av god
kvalitet och duger nästan obehandlade eller efter ringa behandling som hushållsvatten. Problemen består
närmast av vattnets surhet samt av det järn och mangan som lakas ur marken och berggrunden. Grundvattnet
kan också ha naturligt höga halter av ammonium, nitrit, fluorid, klorid och sulfat.
Tabell 6. Antal grundvattenområden i det västra vattenförvaltningsområdet och deras arealer klassvis (Hertta-registret
9/2020).
GrundvatAntal grundtenområ- vattenområden
desklass
Klass 1
Klass 1E
Klass 2
Klass 2E

Areal (km2)

Förhållande mellan grundvattenområdenas areal och
arealen för hela VFO (%)

Uppskattning av den bildade
grundvattenmängden (m3/d)

547

1 355

1,6

573 000

61

589

0,7

281 300

333

631

0,8

225 600

42

157

0,2

67 500

31

Klass E
Totalt

6

13

0,02

5 500

989

2 745

3,3

1 152 900

Bild 10. Kartlagda grundvattenområden i vattenförvaltningsområdet. Grundvattnet i grundvattenområde av klass 1 används eller kommer enligt planerna att användas inom 20-30 år. Grundvattenområde i klass 2 lämpar sig för gemensam
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vattenförsörjning, men har tillsvidare inte anvisats någon användning. Grundvattenområden av klass E har betydelse för
ytvatten- eller markekosystemet.

2.3 Särskilda områden
I detta kapitel presenteras det västra vattenförvaltningsområdets särskilda områden, vilka är vatten som används för uttag av hushållsvatten, skyddsområden för livsmiljöer eller arter samt badvatten. Miljömålen för
vattenvården ska samordnas med de särskilda områdenas egna mål. Bakgrundsinformation om dessa och
andra särskilda områden enligt ramdirektivet för vatten finns i den andra delen av förvaltningsplanen.

2.3.1 Vatten som används för uttag av hushållsvatten
Av allt sötvatten i Finland är cirka 75 procent grundvatten och 25 procent ytvatten. Av det grundvatten
som bildas används endast cirka tio procent. Områden där det är möjligt att få tillräckligt mycket grundvatten
för samhällsbruk har klassificerats som grundvattenområden. Till de särskilda områdena i det västra vattenförvaltningsområdet hör områdets alla 608 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen (klasserna 1 och 1E). Från dessa grundvattenområden tas eller kommer enligt planerna att tas i genomsnitt 10 m3
grundvatten/dygn inom 20-30 år eller för mer än femtio människors behov eller inom en industri som kräver
gott råvatten. Uppgifter om vattenverkens vattentäkter i grundvattenområdena, vattentäktstillstånd och de
mängder vatten som tas finns registrerade i datasystemet för vattentjänstverken (VEETI).
En del av de största städerna i vattenförvaltningsområdet använder ytvatten som dricksvatten. Betydande
användare av ytvatten är städerna Tammerfors och Vasa. Tammerfors tar huvuddelen av sitt råvatten från
Roine och delvis från Näsijärvi. I Vasa används vatten från Kyro älv. Andra viktiga råvattenkällor är sötvattenbassängen i Nystad, Eura å, Mallasvesi (Valkeakoski) och Esse å (Jakobstad) (tabell 7). Det finns sammanlagt 28 ytvattentäkter i det västra vattenförvaltningsområdet och mängden vatten som tas är cirka
193 000 m3 om dagen. Dessutom tas vatten från Kumo älv och Alajärvi i Tavastehus för att bilda konstgjort
grundvatten. I tabell 7 anges de vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet, från vilka man tar vatten till
hushåll. Bild 11 visar de grundvattenområden och ytvattenförekomster som används för hushållsvattentäkt.
Inga betydande förändringar har skett i vattentäkten jämfört med den föregående planeringsomgången
för vattenvården.
Tabell 7. Grundvattenförekomster i det västra vattenförvaltningsområdet, där vatten tas till hushåll (VEETI-registret för
år 2019)
Vattenförekomst

Vattentagare

Vattenmängd som ska tas ut

Ytterligare information

m3/d
Kumo älvs övre del

Åbonejdens vatten

60 400

Roine

Tampereen Vesi

40 700

Näsijärvi

Tampereen Vesi

11 600

Joutsijärvi

Porin vesi

14 700

Kyro älvs nedre del, Pilvilampi

Vasa Vatten

13 400

Ruotsinvesi, Velhovesi

Uudenkaupungin vesi

10 000

Mallasvesi

Valkeakoski stads vat-

4 800

Vattentäkt för konstgjort grundvatten

Vattentäkt för konstgjort grundvatten

tentjänstverk
Eura ås nedre del

Rauman vesi

8 600

33

Esse ås nedre del

Jakobstads vatten

5 800

Alajärvi

Hämeenlinnan Seudun

7 000

Vattentäkt för konstgjort grundvatten

900

Vattentäkt för konstgjort grundvatten

Vesi Oy
Pyhäjärvi

Eura kommun

34

Bild 11. Grundvattenområdena och ytvattenförekomsterna som används för hushållsvattentäkt i västra vattenförvaltningsområdet.
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2.3.2 Områden där livsmiljön eller arterna ska skyddas
I registret över specialområden som upprätthålls av Finlands miljöcentral ingår de områden där livsmiljön
eller arterna ska skyddas och där vattnens status kan ha betydelse för skyddsmålen. Från det västra vattenförvaltningsområdet har 122 objekt valts till registret (bild 12).
Av dessa Natura 2000-områden har 94 valts ut på basis av vattenberoende naturtyper. De vanligaste
skyddade vattennaturtyperna i vattenförvaltningsområdet är boreala skär och öar i Östersjön, smala brackvattenvikar, åsöar och laguner. Sammanlagt 42 områden har anmälts till skyddsnätverket i det västra vattenförvaltningsområdet på basis av fågelbeståndet och 39 objekt har anmälts på basis av skydd av arter. Flodpärlmussla, gråsäl, östersjövikare och bred hästsvans är vattenberoende arter i förvaltningsområdet som är
viktiga med tanke på artskyddet. I vattenförvaltningsområdet finns xx vattendrag med flodpärlmusslor. Endast
en del av vattnen med flodpärlmusslor ligger i Natura-områden. Eftersom flodpärlmusslan ändå är ett centralt
objekt att skydda kommer man i förvaltningsplanen att fästa uppmärksamhet vid de faktorer som påverkar
deras livsmiljöer även utanför Natura-områdena.
Drygt 10 objekt har registrerats på basis av hotade fiskarter såsom öring och asp. I registret ingår 9 objekt
som omfattar områden som är beroende av grundvatten. Många objekt har valts ut till registret på flera grunder. Storleken på de områden som ingår i skyddsregistret varierar avsevärt. Deras sammanlagda mark- och
vattenareal är cirka 540 000 ha. De största objekten i vattenförvaltningsområdet finns vid kusten och i skärgården. Mer information om de Natura-områden som valts ut till registret över skyddsområden finns i de
regionala åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen.

Grundvattenområden som upprätthåller mark- och vattenekosystem i Natura-områden
Grundvattenkonsekvenserna beaktas i vattenvården eftersom de sträcker sig över ett större område än
ytvattenförekomsterna och till flera olika artgrupper och naturtyper. Vattendraget i ett specialområde kan vara
beroende av tillgången på grundvatten och i vissa fall kan det också mata grundvattenområdet. I vattenförvaltningsområdet finns flera grundvattenområden som underhåller ekosystemen i mark och vatten i Naturaområdena (tabell 8). Den kemiska och kvantitativa statusen har i alla dessa grundvattenområden bedömts
som god, med undantag av Storå-Syrjänharju och Järvelä A, som har dålig kemisk status. Sju grundvattenområden hör till riskområdena: Pohjankangas, Hietaharjukangas, Oripäänkangas, Isokangas-Syrjänharju,
Saarenkylä, Säkylänharju-Virttaankangas och Ylöjärvenharju.
Tabell 8. Vattenförvaltningsområdets grundvattenområden som påverkar Natura-områdena som avgränsats till specialområden (SCI = habitatdirektivet, SPA = fågeldirektivet)
Kommun/kommuner

Grundvattenområde

Natura-område/-områden

Skyddsgrund

Skyddsvärden

Honkajoki

Palokangas

SCI

Hotad art

Honkajoki

Heiskanmäki

SCI

Hotad art

Tavastehus

Hakonummi

FI0200130 Forsarna i Karvianjoki
FI0200130 Forsarna i Karvianjoki
FI0339009 Likolammi

SCI

Hotad art

Tavastehus

Pitkäniemenkangas

FI0325001 Evo-området

SCI

Småvatten

Tavastehus

Tullinkangas

FI0325001 Evo-området

SCI

Småvatten

Tavastehus

Rusthollinkangas

FI0325001 Evo-området

SCI

Småvatten

Tavastehus, Padasjoki
Tavastehus
Storå

Kangasjärvi

FI0325001 Evo-området

SCI

Småvatten

Luutajoki
Riitakangas

FI0325001 Evo-området
FI0800001 Lauhanvuori

SCI
SCI

Småvatten
Småvatten, bl.a. källområden och
källbäckar

Jämijärvi, Ikalis,
Kankaanpää

Hämeenkangas

FI0200024 Hämeenkangas

SCI

Småvatten, bl.a. källområden

Kangasala

Kirkkoharju B

FI0316005 Kirkkojärvi-området

SCI och Fågelbestånd, bredkantad dykare,
SPA
naturtypen naturligt eutrofa sjöar
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Kankaanpää

Hämeenkangas-Niinisalo

FI0200024 Hämeenkangas

SCI

Småvatten, bl.a. källområden

Kankaanpää

Pohjankangas

FI0200022 Pohjankangas

SCI

Källområden

Kankaanpää

Kromunneva

FI0200119 Pukanluoma

SCI

Representativ källbäck

Kankaanpää

Pietarinlähde

FI0200119 Pukanluoma

SCI

Representativ källbäck

Kankaanpää

Hietaharjunkangas

FI0200022 Pohjankangas

SCI

Källområden

Karvia

Kantinkangas

FI0200022 Pohjankangas

SCI

Källområden

Karvia

Kauraharjunkangas

FI0200022 Pohjankangas

SCI

Källområden

Kauhajoki, Storå

Eenokinneva

FI0800001 Lauhanvuori

SCI

Småvatten, bl.a. källområden och
källbäckar

Keuru

Koipikangas

SCI och
SPA

Naturtyper

Keuru

Kangastenperä

FI0900123 Pihlajavesi och de
små vattendragen i dess övre
del
FI0900032 Pihlajavesi-rutten

SCI

Naturtyper

Karleby

Viirrekangas

FI1000036 Lähdeneva

Kraftig grundvattenpåverkan

Karleby

Herlevinharju A

FI1000036 Lähdeneva

Kärkölä

Järvelä A

FI0323001 Koivumäki-Luutasuo

SCI och
SPA
SCI och
SPA
SCI

Loppi

Iso-Malva C

FI0327003 Maakylä-Räyskälä-området

SCI

Naturtyper

Loppi

Räyskälä

FI0327003 Maakylä-Räyskälä-området
Pernunnummi B FI0327007 Kyläntaustanjärvet

SCI

Naturtyper

SCI

Småvatten

Loppi, Tammela

Pernunnummi A

FI0327003 Maakylä-Räyskälä-området

SCI

Naturtyper

Oripää, Loimaa

Oripäänkangas

FI0200020 Myllylähde

SCI

Representativt källområde

Pälkäne, Kangasala
Salo

Isokangas-Syrjänharju A

FI0338005 Keiniänranta

SCI

Komisuo

FI0200010 Hyyppärä
åsområde

SCI

Representativa naturtyper med
klibbalskärr och -lund
Småvatten, källområden

Salo, Somero,
Lojo
Salo

Saarenkylä

SCI

Småvatten, källområden

Yrjännummi

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Salo

Hauenkuono

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Salo

Lähdesuo

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Salo

Mutainen

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Salo

Nenustannummi

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Salo

Puolakkanummi

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Salo

Pirtinnummi

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Salo

Maaherrankravi

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Salo

Pajajärvennummi

SCI

Naturtyper, bl.a. källområden

Somero

Murjumäki

FI0200010 Hyyppärä
åsområde
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200086 Höglandet vid
Teijo
FI0200010 Hyyppärä
åsområde

SCI

Småvatten, källområden

Somero, Salo,
Lojo

Herakas

FI0200010 Hyyppärä
åsområde

SCI

Småvatten, källområden

Somero, Salo

Kaskisto

FI0200010 Hyyppärä
åsområde

SCI

Småvatten, källområden

Somero, Lojo

Viuvala

FI0200187 Viuvalannummi

SCI

Käll-rikkärr

Säkylä, Huittinen, Köyliö, Loimaa, Oripää
Tammela

Säkylänharju-Virttaankangas

FI0200059 Säkylänharju

SCI

Källområden

Pernunnummi C

FI0327003 Maakylä-Räyskälä-området

SCI

Naturtyper

Loppi

Kraftig grundvattenpåverkan
Småvatten
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Tammela

Kaukolannummi

FI0344003 Kaukolanharju

SCI

Representativa näringsfattiga
sjöar med klart vatten, småvatten.

Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Nokia, Tammerfors

Ylöjärvenharju

FI0356004 Pinsiön-Matalusjoki

SCI

Hotad art, bäver, naturtypen
strömmande vatten

2.3.3 Badvatten
Till särskilda områden räknas vattenförekomster för rekreation där det finns en EU-badstrand. I definitionen
av EU-badstränder beaktas mängden badgäster, de tidigare utvecklingsriktningarna för badstranden, den
tillgängliga infrastrukturen och övriga främjande åtgärder som vidtagits.
År 2019 fanns 111 av Finlands 302 EU-badstränder som är i bruk i vattenförvaltningsområdet (bild 12).
Av EU-badstränderna i vattenförvaltningsområdet hör 98 till ytvattenförekomsterna och 13 till grundvattenområdena. För de här vattenförekomsterna med en EU-badstrand kan man vid behov sätta särskilda mål beträffande vattenvården. Badstränderna är i huvudsak belägna i närheten av stora bostadscentrum eller semestercentrum.
Badvattenklassen vid EU-badstränderna i vattenförvaltningsområdet är huvudsakligen utmärkt. De förhöjda mikrobhalterna har försämrat badvattenklassen vid badstränderna i Åminne, Fagerö och Harrström.
Vissa badvatten saknar badvattenklass, eftersom antalet prov under badvattensäsongen har varit för liten.
Badvattnen behandlas noggrannare i åtgärdsprogrammen.
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Bild 12. Natura-områden som valts till specialområden och EU-badstränder som granskas inom vattenvården i det västra
vattenförvaltningsområdet 2019.
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3 Faktorer som påverkar vattnens status
3.1 Naturförhållanden och markanvändning
Marken används effektivt på det västra vattenförvaltningsområdet (bild 13). Av området består ca 11 800
km2 av åkrar, vilket motsvarar cirka en tredjedel av Finlands åkermark. Av markområdet i vattenförvaltningsområdet är cirka 18 procent åkermark. Åkrarnas andel är särskilt stor i Egentliga Finland, Satakunta och södra
Österbotten. Man har ursprungligen röjt åkermark på de bördiga stränderna vid vattendrag och sjöar. Åkrarna
är fortfarande samlade kring vatten. Merparten av det västra vattenförvaltningsområdet består av skog.
Keurusselkäområdet, Etseri- och Pihlajavesistråtarna, Ikalisstråten och Hauhostråten är speciellt dominerade
av skog. Våtmarkerna och de öppna myrarna på det västra vattenförvaltningsområdet har till största delen
dränerats för jord- och skogsbruk och för torvtäkt. De största bevarade myrarna finns i södra och mellersta
Österbotten. Torvtäkten är koncentrerad till de norra delarna av Österbotten och Birkaland. Torvtäktsområdenas totala areal är cirka 34 000 ha (situationen 2019). Mest torvtäkt finns det i planeringsområdena för de
åar och älvar som mynnar ut i Kyro älv, Lappo å och Larsmo-Öja sjö.

Sura sulfatjordar finns under den högsta höjdnivån i Litorinahavet som föregick nuvarande Östersjön (bild
14). Som högst har Litorinahavets strandlinje varit 90-110 meter över den nuvarande havsytan. På grund av
landhöjningen är dessa svavelrika avlagringar från den forntida havsbottnen vanligtvis närmare markytan i
närheten av kusten än i inlandet.

Typiskt för sura sulfatjordar och svartskifferområden är en svavelhalt som är högre än normalt och en surhet som uppstår i aeroba
förhållanden. När svavelföreningarna i reducerad form, dvs. sulfiderna, i dessa avlagringar kommer i kontakt med luftens syre ,
oxideras de till sulfat. Vattnet i marken ger upphov till svavelsyra som slutprodukt. I samband med marktorrläggning eller annat
mark- och vattenbyggande kommer rikligt med syre in i de reducerade, svavelhaltiga jordlagren.

Vattenförvaltningsområdet är bebyggt längs vattenleder. Vattnen har garanterat transportmöjligheter och
försörjning. Bosättningen samlas även i dag vid vattnen och i synnerhet Kumo älvdal har många invånare.
Det finns mest bosättning och bebyggda områden i Tammerfors- och Åbotrakten. Bosättningen är också
koncentrerad till trakterna av Tavastehus, Raumo, Björneborg, Vasa, Jakobstad, Karleby och Seinäjoki.
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Bild 13. Markanvändning i vattenförvaltningsområdet
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Bild 14. Sura sulfatjordar i vattenförvaltningsområdet
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3.2 Belastning på yt- och grundvattnen
I det västra vattenförvaltningsområdet försämras ytvattnens status av extern och intern belastning av
näringsämnen och fast substans, surhet och metallbelastning samt av strukturella förändringar. De förändringar som orsakas av reglering av och byggande i vattnen avspeglas i synnerhet i Kumo älv och i vattendragen i Österbotten. Vid kusten finns det dessutom flera vattenförekomster vilkas status har försämrats av
byggande. Regleringen å sin sida påverkar vissa sjöars status.
Som en del av bedömningen av människans påverkan har man identifierat betydande faktorer eller tryck
som försämrar vattenförekomsternas status. De mest centrala av dessa är punktbelastning och diffus belastning som riktas mot vattnen, vattentäkt samt aktiviteter som påverkar vattenhydrologin och -morfologin. Andra
tryck som identifierats i vattenförvaltningsområdet är till exempel sura jordar och nedfall av olika ämnen via
luften.
Med tanke på samhällenas vattenförsörjning finns de rikligaste och bästa grundvattentillgångarna i huvudsak i grus- och sandformationer. I samma områden har ofta också koncentrerats mycket mänsklig verksamhet och därmed också risker, eftersom dessa jordformationer erbjuder en god byggnadsgrund och byggnadsmaterial. Grundvattnet kan äventyras av nästan all mänsklig verksamhet där man använder, hanterar,
lagrar, transporterar eller producerar ämnen som är skadliga för grundvattnet.

3.2.1 Näringsämnesbelastning
Eutrofiering till följd av näringsämnesbelastning har generellt försämrat tillståndet i vattnen i vattenförvaltningsområdet. Eutrofieringen syns mest i åar och älvar samt i områdets grunda sjöar. Också kustvattnen och
de inre vikarna är i hög grad eutrofierade. Den interna belastningen återbördar näringsämnen till vattnet i
Från alla avrinningsområden i vattenförvaltningsområdet rinner olika slags ämnen, såsom
kväve- och fosforhaltiga näringsämnen och fasta partiklar, ut i vattnen i form av naturlig
urlakning eller utsköljning. Ämnenas naturliga kretslopp utan människans inverkan åstadkommer ett naturligt ekologiskt tillstånd i vattnen. Belastningen däremot orsakas av mänsklig
verksamhet. Den förändrar yt- och grundvattnens status desto mer ju kraftigare den är.
Mänsklig verksamhet har förekommit i vattenområdena under århundraden.
Belastningen kan delas in i diffus belastning och punktbelastning. Den diffusa belastningens källa kan inte exakt bestämmas till en punkt. Diffus belastning kommer exempelvis från
skogsbruk, jordbruk och glesbebyggelse. Punktbelastningens källa kan bestämmas mycket
exakt. Den kan iakttas och man kan effektivt ingripa i utsläppen från den. De vanligaste punktbelastarna är industrianläggningar av olika slag och de kommunala avloppsreningsverken.
Torvutvinningen räknas också till punktbelastarna. De mest betydande punktbelastarna är enligt miljöskyddslagen skyldiga att kontrollera belastningen.
både grunda sjöar och kustvatten, vilket ytterligare ökar eutrofieringen. För att den interna belastningen ska
kunna bedömas krävs det fallstudier och för att bedömningen ska kunna beaktas i en helhetsgranskning av
vattendragen behövs det i fortsättningen mer resurser
Belastningen av näringsämnen och fast substans kommer huvudsakligen från jordbruket och påverkar
särskilt kraftigt vattnens status i Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Södra Österbotten, Österbotten
och Mellersta Österbotten. De näst största fosforbelastarna är glesbebyggelsen och samhällena. I fråga om
kväve är också nedfallet, kväve som via luften faller ned i vattnen, en stor belastare. Dessutom är industrin,
skogsbruket, torvproduktionen, fiskodlingen och pälsdjursfarmningen lokalt betydande belastare.
Den beräknade fosforbelastningen i det västra vattenförvaltningsområdet är sammanlagt drygt 1 885 ton
fosfor och 41 000 ton kväve per år. Den totala belastningen av suspenderat material och den sektorsvisa
indelningen har inte kunnat bedömas med tillförlitlig exakthet. Den mänskliga verksamhetens andel av fos-
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forbelastningen är ca 75 procent och av kvävebelastningen ca 65 procent. Den beräknade totalfosforbelastningen och totalkvävebelastningen i vattenförvaltningsområdet presenteras i bilderna 15 och 16 och åtgärdsprogrammet indelat i delområden i bild 17. Den interna belastningens andel har inte kunnat bedömas närmare, men till exempel i fråga om fosfor har man konstaterat att den är betydande i vissa sjöar och havsvikar.
Både fosfor- och kvävebelastningen har minskat något i vattenförvaltningsområdet under de senaste
åren. Regionala och årsvariationerna är dock stora, eftersom den diffusa belastningens storlek i hög grad
påverkas av väderleksförhållandena. Den minskade fosforbelastningen beror främst på en effektivare rening
av avloppsvatten i samhällena och i industrin samt på minskad fosforbelastning från jordbruket.
Näringsämnesflödena är i stor utsträckning beroende av de hydrologiska förhållandena, eftersom största
delen av det totala ämnesflödet i vattenförvaltningsområdet härstammar från diffus belastning och naturlig
urlakning. Under år med rikliga regn urlakas två till tre gånger så mycket näringsämnen som under regnfattiga
år. Även de varma vintrarna påverkar vintrarnas ämnesflöde och belastning kraftigt.
I förvaltningsplanen granskas belastningsuppgifterna allmänt i hela vattenförvaltningsområdet. I åtgärdsprogrammet har granskningen gjorts delområdesvis och delvis vattendragsvis. I belastningen fokuserar man
på näringsämnena eftersom de ger de mest tillförlitliga resultaten.

Fosfor och kväve är de viktigaste näringsämnena som minskar tillväxten av alger. Dessa näringsämnen utgör s.k. minimifaktorer
i primärproduktionen under tillväxtperioden maj–september. Frigörelsen av näringsämnen från bottnen till vattnet kan vara betydande även i grunda vattendrag vars syresituation vid första anblicken verkar god. Näringsämnen som frigörs från grunda botten
ansamlas inte i löslig form i vattnet nära botten på samma sätt som i djupare vatten, eftersom grundheten och vattenblandning en
gör det möjligt för algerna och vattenväxterna att omedelbart använda näringsämnena.
I djupa sjöar och havsområden transporteras näringsämneslager som ansamlats i vattnet nära botten till det övre vattenlagret i
takt med att näringsämnena blandas med de olika vattenlagren. I områdena i norr sker blandningen på våren och hösten. I
Östersjön isolerar språngskiktet i salthalten, haloklinen, det bottennära vattenlagret från ytlagret, vilket förorsakar syrebrist och
samtidigt ansamling av näringsämnen i vattenlagren nära bottnen. I älvar eller älvliknande vattendrag hindrar den kontinuerliga
vattenblandningen skiktbildning och syrebrist påträffas endast i sällsynta fall. Bottensedimentet i strömmande vatten kan doc k
vara biologiskt aktivt och påverka hur näringsämnena beter sig.
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Bild 15. Uppskattad totalfosforbelastning åren 2012–2019.
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Bild 16. Uppskattad totalkvävebelastning åren 2012–2019.
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Bild 17. Uppskattad totalfosfor- och totalkvävebelastning per delområde i åtgärdsprogrammet åren 2012-2019. Beakta
grafernas olika skalor.
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3.2.2 Fasta partiklar och humus
Belastningen av fasta partiklar och humus är starkt bunden till markanvändningen i området, men även
markens naturliga förhållanden har betydelse. De fasta partiklarnas ämnesflöden beror i hög grad på de
hydrologiska förhållandena. Under regniga år urlakas fasta partiklar två- eller till och med tredubbelt jämfört
med nederbördsfattiga år. Även varma vintrar påverkar vattenföringen kraftigt och därmed belastningen av
fasta partiklar.
Den mörkare färgen som observerats i vattnen både i Finland och på resten av det norra halvklotet beror
på att allt mer humus sköljs ut i vattendragen. Den ökade urlakningen antas bero på flera olika påverkande
faktorer. Enligt forskningsresultat är de mest centrala faktorerna uppvärmningen till följd av klimatförändringen
och förändringar i nederbörden samt minskningen av det sura nedfallet. Tillsvidare har dock inte mängden
organiskt kol (TOC) som rinner ut i Östersjön från älvarna i Finland bidragit i någon tydlig omfattning till sjöarnas och älvarnas mörkare färg. I motsats till de övriga havsområdena har emellertid TOC-ämnesflödet i
älvarna vid Bottenviken ökat något under perioden 1995-2019.
I vattenförvaltningens klassificeringssystem beaktas näringsämnena, dvs. fosfor och kväve, som stadiga
parametrar men för fasta partiklar och humus finns inga klassificeringskriterier i systemet. Beaktandet av
dessa i bedömningen av ytvattnens ekologiska status bör förbättras.

3.2.3 Försurning
De sura sulfatjordarna (bild 14) och dräneringen av dem påverkar i synnerhet de små åarna i Österbotten
och de stora åarnas och älvarnas nedre lopp. Markens surhet är också den största källan till skadliga ämnen
i det västra vattenförvaltningsområdet.
Typiskt för sura sulfatjordar d.v.s. alunjordar i vattenförvaltningsområdets västra och sydvästra delar
under ca 80 meters höjd är ett lågt pH och onormalt hög svavelhalt jämfört med andra finfördelade jordarter.
När sulfiderna i dessa jordlager till följd av dränering eller annan markanvändning kommer i kontakt med syre,
oxideras de till sulfat och bildar svavelsyra när fukten medverkar. Ställvis orsakar också dränering av sandeller mojordar sulfidbaserad surhet, trots den relativt låga svavelhalten. Orsaken är låg buffertförmåga. Dräneringsvattnet kan förutom syrebelastning orsaka belastning av metaller, bl.a. aluminium i giftig form,
mangan, kadmium, nickel, kobolt och zink.
Surheten drabbar främst åarna och älvarna i kustområdena i Österbottens landskap. I avrinningsområdena finns mycket sulfatjordar med intensiv dränering. Surhetsskador är vanligast i de jordbruksdominerade
områdena i Österbottens landskap och i synnerhet i vattendragens nedre lopp, men de förekommer också i
vattendragen i Satakunta och Egentliga Finland. Även i skogsbruksområdenas dräneringsvatten har surhetsbelastning konstaterats, och dessutom rinner särskilt surt och metalliskt vatten ut från flera torvtäktsområden
på grund av dräneringen i produktionens slutskede.
Mängden försurning och metaller som urlakas från utdikad alunjord till följd av mänsklig verksamhet minskar under årtiondenas lopp om dräneringen inte effektiveras. Effektivering av dräneringen, till exempel dränering av nya områden eller ökning av dräneringsdjupet genom täckdikning, förstärker urlakningen av surhet
och metaller och förvärrar situationen när djupare jordlager än tidigare oxideras. I synnerhet i landhöjningsområdet på västkusten är detta ett problem där det samtidigt finns ett stort behov av dränering.

3.2.4 Ämnen som är skadliga och farliga för vattenmiljön
I det västra vattenförvaltningsområdet härstammar den största belastningen av skadliga ämnen från marken. Dräneringen av sura sulfatjordar ökar avsevärt belastningen av metaller särskilt i området nära kusten.
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Från de torkade sulfatjordarna sköljs under surhetsperioderna realtivt stora mängder bland annat aluminium,
kadmium, mangan, nickel, kobolt och zink i giftig form. Urlakningen fortsätter kraftigt i stora mängder från
sulfidhatliga områden i flera årtionden efter att det gjorts förändringar i dräneringsnivån eller efter bearbetning
av marken. Metallbelastningen ökar metallhalterna i bottensedimenten i å- och dikesmynningarna. Muddring
av grunda åmynningar till exempel för att förbättra översvämningsskyddet och möjligheterna att ta sig fram
kan leda till att metallerna börjar röra på sig på nytt.
Skadliga och farliga ämnen kommer dessutom ut i vattnen från industrins och samhällenas avloppsvatten
samt avstjälpningsplatser, som luftburet nedfall, från trafiken, konsumentprodukter, som en följd av markanvändningen samt från bekämpningsmedel som används i jordbruket och i små mängder även i skogsbruket.
Metaller och andra ämnen transporteras med å- och älvvattnen till kustvattnen.
Med farliga och skadliga ämnen avses ämnen eller föreningar som nämns i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och
skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Exempel på dessa är bland annat olika slags tungmetaller och organiska föreningar. I
förordningen fastställs också Miljökvalitetsnormerna (EQS) för dessa farliga ämnen och föreningar, varmed avses de halter som
inte får överskridas med tanke på skyddet av människornas hälsa eller ytvattnet. Med ämnen som är farliga för grundvattnet avses
ämnen som nämns i förordningen samt ämnen som när de hamnar i grundvattnet gör vattnet olämpligt för mänsklig användning.
Ett ämne som hör till den grupp som nämns i bilagan till förordningen får inte släppas ut vare sig direkt eller indirekt i grundvattnet

Resultaten från belastningsinventeringen av skadliga och farliga ämnen visar att industrin orsakar utsläpp
av nickel, kadmium, kvicksilver, bly, antrasen, fluoranten och naftalen i ytvattnen (tabellerna 9-11). De kommunala avloppsreningsverken släpper ut kadmium, nickel, kvicksilver, bly, PBDE, diklormetan, dietylhexylftalater (DEHP), nonylfenoler och -etoxylater, oktylfenoler och -etoxyklater, triklormetanol, benzo(g,h,i)perylen,
diuron och TBT. Uppgifter om utsläpp i ytvattnen från kommunala avloppsreningsverk för nya prioriterade
ämnen hittades inte i vattenförvaltningsområdet. I fråga om PFOS är avloppsreningsverken i Finland dock en
ganska betydande utsläppskälla för ytvattnen och i alla undersökta åar och älvar som mynnar ut i Skärgårdshavet, Bottenhavet och södra Bottenviken (Aura å, Kumo älv, Kyro älv, Perho å, Uskela å) observerades
PFOS då ämnesflödena i havet var sammanlagt 2,6 kg/a. Industrins utsläpp av nickel, kadmium, kvicksilver
och bly i ytvattnen är större än motsvarande utsläpp från kommunala avloppsreningsverk. Sypermetrin kunde
inte bedömas vara av ringa betydelse på grund av bristfällig användning av växtskyddsmedel och mätningsanalys (bestämningsgränsen är högre än miljökvalitetsnormen i vattnet), även om ämnet inte har observerats
i ytvattnen. På basis av användningen av växtskyddsmedel beräknas cirka 0,8 kg sypermetrin per år hamna
i ytvattnen i vattenförvaltningsområdet.
Av ämnesflödena av metaller som via älvarna rinner ut i Skärgårdshavet, Bottenhavet och södra Kvarken
står nickel och bly och därefter kadmium och kvicksilver för de största halterna (tabell 12). Ämnesflödena har
varit störst i Kumo älv. De hydrologiska förhållandena orsakar betydande variationer i ämnesflödena från år
till år. Ämnesflödena av metaller från älvarna till havet är bruttobelastningar, dvs. belastningsvärdena inkluderar den betydande del av ämnesflödet som härstammar från de metaller som förekommer naturligt i älvarnas vatten. Ämnesflödet i älvarna var under åren 2012–2017 kadmium 7–12, kvicksilver 2–11, nickel 19–36
och bly 30–56 gånger större än punktutsläppen i kustvattnen.
Ämnesflödena i älvarna som uppmättes i utsläppskartläggningen ger inte en helt korrekt beskrivning av
det totala ämnesflödet som rinner ut i havet från vattenförvaltningsområdet, eftersom inte alla älvar i vattenförvaltningsområdet ingår i uppföljningen. En långsiktig uppföljning av ämnesflödena i de undersökta älvarna
gav dock en bra indikation på trenden för de ämnesflöden som hamnar i havet i hela vattenförvaltningsområdet.
En betydande del av de skadliga ämnen som kommer ut i vattnen har transporterats långa vägar i luften
och faller antingen direkt ned i vattnet eller kommer via marken. Det luftburna nedfallet som leder till diffus
belastning i insjöarna är för kadmium cirka 4 gånger, för kvicksilver 12 gånger och för bly 21 gånger större än
den sammanlagda punktbelastningen på insjöarna från de kommunala avloppsreningsverken och industrin.
De nationella utsläppskällornas andel av nedfallet i vattenförvaltningsområdet är 32 procent för kadmium, 17
procent för kvicksilver och 28 procent för bly, resten är långväga föroreningar från utlandet.
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PBDE
kg/a

Diklormetan
kg/a

HCB
kg/a

Nonylfenoler och etoxylater kg/a

Tetrakloretylen
kg/a

0,35

400

4

22

0,02

0

0

24

-

2,6

-

Kommunala avloppsreningsverk, kustvatten

2,1

0,36

550

44

0,28

1,2

0,02

0,69

0,09

-

1,2

5,7

Industri, insjöar

8,4

2,9

758

45

0

0

0

0

-

0

0

0

Dietylhexylftalat
(DEHP) kg/a

Triklormetan kg/a

Nickel (Ni)
kg/a

0,91

Oktylfenoler och etoxylater
kg/a

Kvicksilver (Hg)
kg/a

Kommunala avloppsreningsverk, insjöar

Bly (Pb)
kg/a

Utsläppskälla /
utsläppsväg

Kadmium (Cd)
kg/a

Tabell 9. Belastningen av metaller och vissa organiska ämnen 2016 i västra vattenförvaltningsområdet. - = inga mätningar
har gjorts eller i vattenförvaltningsområdet finns inga sådana anläggningar (Syke 2018).

Industri, kustvatten

67

5,1 2 070

92

-

-

-

-

-

-

-

-

Nedfall i insjöarna i vattenförvaltningsområdet

43

38

-

1042

-

-

-

-

-

34

-

-

Nedfall i kustvatten i vattenförvaltningsområdet

104

119

-

191

-

-

-

108

-

-

Nedfall i hela vattenförvaltningsområdet

777

689

-

19 061

-

-

-

622

-

-

-

-

kg/a

TBT

kg/a

MCPA

kg/a

Duiron

kg/a

Naftalen

kg/a

Antracen

kg/a

Benzo[g,h,i]perylen

utsläppsväg

kg/a

Utsläppskälla /

B[a]P

Tabell 10. Belastningen av vissa organiska ämnen 2016 och urlakningen av växtskyddsmedel i ytvattnen på 2010-talet i
västra vattenförvaltningsområdet. - = inga mätningar har gjorts eller i vattenförvaltningsområdet finns inga sådana anläggningar. Syke 2018

Kommunala avloppsreningsverk, insjöar

-

-

-

-

-

-

-

Kommunala avloppsreningsverk, kustvatten

-

0,002

-

-

0,45

-

0,00009

Industri, insjöar

-

-

0,13

0,24

0

0

-

Industri, kustvatten

-

-

0

0

-

-

-

800

-

Utsköljning av växtskyddsmedel i ytvattnen/
på 2010-talet
Nedfall i insjöarna i vattenförvaltningsområdet

60

-

-

-

-

-

-

Nedfall i kustvatten i vattenförvaltningsområ-

191

-

-

-

-

-

-

1102

-

-

-

-

-

-

det
Nedfall i hela vattenförvaltningsområdet
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Tabell 11. Belastningen av PFOS, cypermetrin, terbutryn och dioxin i ytvattnen i vattenförvaltningsområdet 3 på 2010talet. Inga observationer. = alla provers halter under bestämningsgränsen (Syke 2018)
Utsläppskälla/utsläppsväg

PFOS

cypermetrin

terbutryn

dioxiner

kg/a

kg/a

kg/a

g I-TEQ/a

ej obs.

ej obs.

ringa

ej obs.

ej obs.

ringa

Kommunala avloppsreningsverk, insjöar
Kommunala avloppsreningsverk, kustvatten
Industri, insjöar

0

-*

-

≈0

Industri, kustvatten

0

-*

-

≈0

0,8

-*

-*

Utsköljning av växtskyddsmedel i -*
ytvattnen
Nedfall i insjöarna

-

-*

-*

4,1

Nedfall i kustvattnen

-

-*

-*

12,9

Flodbelastning på kustvattnen

2,6

ej obs.

ej obs.

-

-*

-*

-

Förorenad mark och sediment, till ytvattnen

Tabell 12. Bruttoämnesflöde för metaller som kommer ut i havsområdet via älvarna samt antalet älvar där metaller har
analyserats.
År

Antal älvar

2012

Hg: 6, övriga 11

MQ
m3/s
520

Cd
kg/a
840

Hg
kg/a
61

Ni
kg/a
93 000

Pb
kg/a
7 600

2013

Hg: 6, övriga 11

310

590

28

63 000

4 100

2014

Hg: 6, övriga 11

280

510

10

50 000

4 500

2015

Hg: 6, övriga 11

410

630

50

66 000

6 400

2016

Hg: 6, övriga 11

340

800

38

91 000

5 000

2017

Hg: 6, övriga 11

360

620

13

97 000

4 900

Konstgjorda sjöar
Fiskarnas kvicksilverhalter har under tidigare årtionden varit anmärkningsvärt höga i flera av de konstgjorda sjöarna i det område som hör till NTM-centralen i Södra Österbotten. Kvicksilverhalterna i fisk från
gamla konstgjorda sjöar har sjunkit under de senaste åren. Däremot överskrider kvicksilverhalterna i fisk från
vatten nedanom de konstgjorda sjöarna, bland annat i Kyro älv och Perho å, ställvis miljökvalitetsnormen. I
vattenförvaltningsområdet finns det dessutom ett tiotal naturliga sjöar där man har mätt höga kvicksilverhalter
i fisk. I Finland uppskattar man att insjöfiskarnas kvicksilverhalter har stigit huvudsakligen på grund av luftburet kvicksilver. Höga kvicksilverhalter förekommer vanligen i vatten som är rika på humusföreningar, eftersom
kvicksilver binds kraftigt till organiskt material. Man har uppskattat att de faktorer som orsakar utsköljning av
humus ökar belastningen av kvicksilver. Det finns också sjöar med klart vatten i området där kvicksilverhalterna är höga.
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Industri
I vattenförvaltningsområdet är vattnen utsatta för punktbelastning av andra förorenande ämnen från pappers- och cellulosaindustrin. Den här huvudsakligen organiska belastningen består av många olika föreningar, av vilka en del kan finnas i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön. Vid nedbrytningen förbrukar den organiska belastningen syre i vattnen. Mängden punktbelastning har
minskat under de senaste årtiondena i vattenförvaltningsområdet. Genom de förändringar som skett i processerna inom massa- och pappersindustrin har den belastning av organiska halogenföreningar (AOX) som
i synnerhet beskriver totalmängden klorerade föreningar minskat.

Jordbruk
Flera av de ämnen som listas i förordningen om farliga och skadliga ämnen används som bekämpningsmedel inom jordbruket. Tusentals kilogram växtbekämpningsmedel används årligen i det västra vattenförvaltningsområdet och hundratals kilogram hamnar i vattnen varje år. På EU:s lista över prioriterade ämnen finns
12 växtskyddsmedel av vilka inte ett enda används inom jordbruket i Finland. Sex växtskyddsmedel har nationellt definierats som skadliga (MCPA, metamitron, tribenuronmetyl, dimetoat, prokloraz, mancozeb1). Halter
av växtskyddsmedel har uppmätts i sju åar eller älvar i västra vattenförvaltningsområdet 2012-2015 och av
de ämnen som undersöktes 2017 hittades endast MCPA i ofta observerbara halter. I utsläppskartläggningen
för vattenförvaltningsområdet har den genomsnittliga urlakningen av MCPA i hela det västra vattenförvaltningsområdet uppskattats till 800 kg per år och MCPA rinner ut i Skärgårdshavet, Bottenhavet och södra
Kvarken via älvarna. Uppskattningen är riktgivande, eftersom de årliga användningsmängderna och också
den andel av användningen som hamnar i vattnen varierar från år till år. Dimetoat och metamitron observerades tidvis, men de bedömdes vara av mindre betydelse. (Syke 2018)

Blandningszoner
I miljötillståndet för en punktbelastare är det möjligt att fastställa en blandningszon enligt 3 § 5 punkten i
statsrådets förordning (1022/2006) i närheten av utsläppskällan. I blandningszonen blandas utsläppen eller
de urlakade ämnena gradvis med ytvattnet. Blandningszonen omfattar alltid endast ett eller flera specifika
ämnen. I miljötillstånden för punktbelastare i vattenförvaltningsområdet har inga blandningszoner definierats.

3.2.5 Funktioner som påverkar grundvattnet
På grundvattenområdena förekommer det ställvis rikligt med olika riskorsakande funktioner och områdena
kännetecknas av en mångfald av problem. Bosättning och markanvändning, trafik, väghållning och transporter, marktäkt, jord- och skogsbruk, förorenade markområden samt industri och företagsverksamhet är de mest
betydande riskfaktorerna i vattenförvaltningsområdets grundvattenområden. (tabell 13). Riskhanteringen och
skyddet av grundvattnet i grundvattenområden med många problem är ofta svåra att lösa.
Funktioner som orsakar risker har ställvis medfört förändringar i grundvattnets kvalitet och mängd. Faktiska fall där grundvattnet blivit förorenat är relativt sällsynta och lokala. Man har tidigare varit tvungen att
stänga vissa vattentäkter i synnerhet på grund av föroreningen av markområden och den därav föranledda
föroreningen av grundvattnet samt de förhöjda halterna av bekämpningsmedel.
Tabell 13. Funktioner som orsakar betydande risker i grundvattenområdena i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets
vattenförvaltningsområde. I kolumnerna har man samlat antalet grundvattenområden och den sammanlagda arealen till
vilka de granskade riskorsakerna är riktade samt deras andel av alla grundvattenområdens antal och totala areal i vattenförvaltningsområdet. (Informationssystemet POVET 8/2020).

1

Etylentiourea, som uppstår som en nedbrytningsprodukt av mancozeb, används som industrikemikalie i tillverkningen av
gummi- och plastprodukter samt av elektroniska komponenter och kretsskivor.
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Grundvattenområ-

Förhållandet mellan antalet grundvat-

denas

tenområden och alla grundvattenområden i

antal

vattenförvaltningsområdet (%)

Bosättning och markanvändning

256

25,9

Trafik och väghållning

210

21,2

Väg- och järnvägstransporter

142

14,3

Jord- och skogsbruk

335

33,8

Marktäkt

182

18,4

Förorenade markområden

157

15,9

49

5,0

144

14,5

60

6,1

8

0,8

Riskfaktor

Grundvattentäkt
Industri och företagsverksamhet
Annan verksamhet som påverkar den kemiska
statusen
Annan verksamhet som påverkar den kvantitativa
statusen

3.3 Verksamhet som försämrar vattnens status
3.3.1 Samhällen och glesbebyggelse
Under granskningsperioden 2012–2018 var den totala fosforbelastningen från samhällenas renade avloppsvatten i genomsnitt 41
ton och den totala kvävebelastningen i genomsnitt 3 843 ton per år i hela vattenförvaltningsområdet. Den totala fosforbelastningen
från glesbebyggelse var på motsvarande sätt 123 ton och den totala kvävebelastningen 1 060 ton per år. Av fosforbelastningen
förorsakad av människan stod de kommunala avloppsreningsverken för 3 procent och glesbebyggelsen för 9 procent. Motsvarande andelar för kvävebelastningen var 14 procent och 4 procent. I granskningen har nedfallets och den naturliga urlakningens
andel dragits av från den totala belastningen.

Utvidgningen av stads- och tätortsområdena har en betydande inverkan på vattnens status och användning. Genom intensiv markanvändning har man modifierat eller förstört livsmiljöer som är beroende av vatten
och upprätthåller vattenbalansen, såsom kärr, våtmarker, källor, strandområden och bäckar. Dagvatten från
tätortsområden och stora industriområden förorsakar belastning av suspenderat material, näringsämnen och
tungmetaller samt förändrar vattenbalansen och vattenmiljön i avrinningsområdena på ett lokalt plan.
Planeringen av markanvändningen är särskilt betydelsefull i minskningen av skador. Målet var att främja
de riksomfattande målen för områdesanvändningen vid planläggningen när det gäller skyddet av vattnen
samt att främja god praxis när det gäller att samordna styrningen av markanvändningen och skyddet av ytoch grundvatten. Dessutom eftersträvas en hållbar planering av vattenvården på alla planläggningsnivåer
med hjälp av styrmedlen i markanvändnings- och bygglagen.
Av de ca 1,8 miljoner invånarna i det västra vattenförvaltningsområdet var 75 procent anslutna till avloppsnätet 2014. Avloppsnäten som hör till regionens vattentjänstverk har utvidgats och antalet avloppsanslutna har ökat varje år. Flest invånare som är anslutna till avloppsnät finns i och kring de stora städerna, i
Åbo och Tammerfors (tabell 14).
Tabell 14 Den genomsnittliga belastningen från de största vattenreningsverken i det västra vattenförvaltningsområdet
2012–2019. De största utvalda på basis av fosforbelastningen (VAHTI-registret, 2014)
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Anläggning

Fosfor (t/a)

Kväve (t/a)

BOD7 (t/a)

Tampereen Vesi affärsverk, Viinikanlahti

4,9

872

96

Turun Seudun Puhdistamo, Kakolabacken

4,7

362

120

JVP-Eura

2,0

43

57

Affärsverket Salon vesi

1,8

67

39

Seinäjoen energia, Seinäjoen vesi, centralreningsverket

1,7

105

203

I det västra vattenförvaltningsområdet finns det 190 miljötillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk. Avloppsvattnet från alla betydande tätorter behandlas antingen i tätortens eget reningsverk eller så leds
det till något stort reningsverk via överföringsavlopp. Det finns bara några stora reningsverk (3 st. anläggningar med PE över 150 000) i vattenförvaltningsområdet, men antalet medelstora (2000–150 000 PE) anläggningar är ca 60.
Fosforbelastningen på vattnen från samhällena var 2012-2018 enligt de obligatoriska kontrollerna i medeltal 41 ton och kvävebelastningen 3 843 ton. Näringsämnesbelastningen från samhällena var störst i i området Pyhäjärvi-Vånå (11 ton fosfor och 1 651 ton kväve/år). Samhällenas andel av totalfosforbelastningen är
3 procent och av kvävebelastningen 14 procent och påverkar ställvis eutrofieringsgraden i de vatten som
ligger nedanom. Dessutom förbrukar belastningen via reningsverken syrereserverna i de närliggande vattnen
och kan försämra deras hygieniska status. Via de kommunala avloppsreningsverken kommer det också skadliga ämnen i vattnen, såsom metaller, organiska miljögifter, mikroplaster och läkemedel. En del av industrianläggningarna leder sitt avloppsvatten till de gemensamma reningsverken, men det kommer också skadliga
ämnen i någon mån med hushållens avloppsvatten.
Ostadiga väderförhållanden och störtregn i samband med klimatförändringen medför allt större utmaningar för avloppsreningsverken. Man uppskattar vattenläckagen ökar när tjältiden blir kortare och nederbörden ökar. I kombinerade avloppssystem kommer en del av regnvattnet att belasta och kyla ned reningsprocesserna.
Det finns sammanlagt ca 120 000 hushåll och 124 000 fritidsfastigheter i glesbygden i det västra vattenförvaltningsområdet. Glesbebyggelsens omfattning varierar enligt område och fritidsboendet är koncentrerat
till havskusten och stora insjöstränder. Belastningen från glesbebyggelsen har uppskattats till 123 ton fosfor
och 1 060 ton kväve. Trots att övergångsperioden löper ut behandlas avloppsvattnet i en del av gles- och
fritidsbostäderna inte i enlighet med förordningen om avloppsvatten. Belastningen minskar i takt med att det
centraliserade avloppssystemet byggs eller utvidgas och när områden utanför avloppsnäten förbättras i enlighet med förordningen.
Bosättningen orsakar risk för grundvattnet både i tätorterna och i de glest bebyggda områdena. Fastigheternas avloppsbrunnar och infiltreringsanläggningar som finns i grundvattenområden, underjordiska oljecisterner, avloppsnät i dåligt skick samt störningar i pumpstationerna kan försämra grundvattenkvaliteten om
de läcker.

3.3.2 Industrin
Under granskningsperioden 2012–2018 var den totala fosforbelastningen från industrin i genomsnitt 45 ton och den totala kvävebelastningen nästan 790 ton per år i vattnen i vattenförvaltningsområdet. I sin helhet har belastningen inte ändrat åren 2006-2012
jämfört med den genomsnittliga årliga belastningen. Industrin och gruvdriften står för 3 procent av fosforbelastningen och 3 procent av kvävebelastningen förorsakad av människor. I granskningen har nedfallets och den naturliga urlakningens andel dragits
av från den totala belastningen.

Det finns flera industrianläggningar i det västra vattenförvaltningsområdet, bland annat inom skogsindustri, kemisk industri, metallindustri och gruvindustri. Här finns också livsmedels- och stärkelseindustri. De
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förbättringar som skett i industriprocesserna och den betydligt effektivare reningen av avloppsvatten har klart
minskat industrins belastning på vattnen sedan början av 1990-talet. De stora industrianläggningarna är emellertid fortfarande belastare av lokal betydelse. Mest industri utanför avloppsnätet finns det vid Bottenhavets
och Bottenvikens kuster. I inlandet finns de största industribelastarna i Tammerforsregionen. Dessutom storindustrianläggningarna i Harjavalta och stärkelsefabriken i Euraåminne.
Den näringsämnesbelastning som orsakas av industrin i det västra vattenförvaltningsområdet är i medeltal 45 ton fosfor och 790 ton kväve per år. Näringsämnesbelastningen är störst i kustområdena som tillhör
verksamhetsområdet för NTM-centralen i Södra Österbotten. Utöver näringsämnesbelastningen orsakar
skogsindustrin i Jakobstad och Raumo särskilt syreförbrukande belastning. I flera industrianläggningar behandlar man fortfarande skadliga ämnen, särskilt metaller, och dessutom kan det på industri- och hamnorter
finnas föreningar i sedimenten som är skadliga och farliga för vattenmiljön. Med vatten som läckt ut från
industriella avstjälpningsplatser kan det också komma skadliga ämnen i vattnen. Det finns tiotals industriavstjälpningsplatser i det västra vattenförvaltningsområdet och flera avstjälpningsplatser för farligt avfall och
avfall från metallindustrin. Enligt belastningsinventeringen som genomfördes 2019 är kadmium-, kvicksilver-,
nickel- och blyutsläppen från industrianläggningarna i det västra vattenförvaltningsområdet större än utsläppen från de kommunala avloppsreningsverken. De sammanlagda utsläppen från industrianläggningarna är
för nickel 758 kg i insjöar och 2070 kg i kustvatten, för bly 45 kg i insjöar och 92 kg i kustvatten, för kadmium
8,4 kg i insjöar och 67 kg i kustvatten 2016. Dessutom är industrins sammanlagda utsläpp av kvicksilver 2,9
kg i insjöar och 5,1 kg i kustvatten. Jämfört med utsläppen 2010 har nickelutsläppen i insjöarna nästan halverats, men utsläppen i kustvattnen har däremot ungefär fördubblats år 2016. I fråga om bly har utsläppen i
både insjöarna och kustvattnen minskat från 2010 till 2016, medan utsläppen av kadmium i insjöarna har
minskat, men utsläppen i kustvattnen har hållits på ungefär samma nivå. Utsläppen av kvicksilver har hållits
på ungefär samma nivå när man jämför åren 2010 och 2016.
Riskerna som industrin medför för grundvattnet beror vanligtvis på transport, lagring och användning av
för grundvattnet skadliga kemikalier. Till industrin hör ofta också täckning av omfattande markområden både
med byggnader och med beläggning av gårdsområden, varvid den naturliga grundvattenbildningen minskar.
Dessutom kan dagvatten som bildas i belagd mark medföra risk för förorening av grundvattnet. Grundvattnets
föroreningsincidenter är vanligen en följd av läckage i avlopp och tankar, bristfälligt skydd av lagrings- och
behandlingsområden för kemikalier och felaktig behandling av avloppsvatten. Kemikalier kan också slippa ut
i marken och grundvattnet till följd av bränder och andra olyckor.

3.3.3 Fiskodling
Under granskningsperioden 2017–2019 var den totala fosforbelastningen från fiskodlingen aningen över 23 ton och kvävebelastningen var aningen över 227 ton per år i vattnen i vattenförvaltningsområdet. Av den fosforbelastning som orsakas av människan
är fiskodlingens andel 2 % och av kvävebelastningen på motsvarande sätt 1 %, då nedfallets andel har dragits av från den totala
belastningen. Fiskodlingen är koncentrerad till Skärgårdshavet.

Näringsämnesbelastningen från fiskodlingsanläggningar har minskat med närmare 70 procent sedan
1990-talet till följd av lägre produktionsmängder, utvecklade foder och utfodringsmetoder samt vidtagna vattenskyddsåtgärder. För att förbättra verksamhetens lönsamhet och öka produktionen av inhemsk fisk vill företagen investera i tillväxt. Det finns ett tryck på fiskodlingens tillväxt särskilt i havsområdet. I Finland testas
odling på öppet hav, men den är fortfarande på försöksstadiet. Utvecklingen av fiskodlingen riktas också
särskilt till odling i cirkulerande vatten vilket är mindre belastande. Med hjälp av de nationella planerna för
styrning av vattenodlingarnas placering leds fiskodlingen in mot områden som är lämpliga med tanke på
miljön, näringen och utnyttjandet av vattnen. Genom styrning av placeringen skapar vi förutsättningar för en
hållbar tillväxt och kan bättre hantera miljökonsekvenserna inom branschen. Med hjälp av lokaliseringsstyrningen har man identifierat områden där man kan öka fiskodlingen på ett hållbart sätt, men målen står delvis
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i strid med vattenförvaltningens behov att minska näringsbelastningen och miljömålen. När den nuvarande
planen för lokaliseringsstyrningen utarbetades användes de ekologiska klassificeringarna för år 2013 och de
nya preliminära klassificeringarna blev färdiga år 2019. I fråga om den ekologiska klassificeringen uppdateras
den nationella planen för lokaliseringsstyrning av fiskodling.
Fiskodlingens andel av näringsämnesbelastningen i det västra vattenförvaltningsområdet är i sin helhet
liten. Den kan emellertid ha lokala konsekvenser, och därför är det särskilt viktigt att styra placeringen och
vidta vattenskyddsåtgärder.
År 2019 fanns det 97 verksamma fiskodlingsanläggningar i västra vattenförvaltningsområdet. Anläggningarna producerar årligen omkring 5 700 ton fisk. Det västra vattenförvaltningsområdets andel av all fiskodling i Finland är ca 55 procent.
Fiskodlingsanläggningarna är koncentrerade till havsområdet. I inlandet finns endast ett fåtal fiskodlingsanläggningar, som huvudsakligen bedriver yngelproduktion. Fiskodlingen är i synnerhet koncentrerad till
Skärgårdshavet, där 53 fiskodlingsanläggningar producerar 3 700 ton fisk per år. Enligt uppskattning orsakar
fiskodlingen en näringsämnesbelastning på 23 ton fosfor och 145 ton kväve per år. Fiskodlingen är en betydande lokal näringsämnesbelastare i synnerhet i Skärgårdshavet, även om den totala belastningen från fiskodlingen i förvaltningsområdet är relativt liten.

3.3.4 Torvproduktion
Under granskningsperioden 2012-2018 var den totala fosforbelastningen från torvproduktionen i genomsnitt 9 ton och den totala
kvävebelastningen nästan 239 ton per år i vattnen i vattenförvaltningsområdet. Torvproduktionens andel av den totala fosforbelastningen förorsakad av människan är i storleksklassen 1 procent och andelen av kvävebelastningen i storleksklassen 1 procent.
I granskningen har nedfallets och den naturliga urlakningens andel dragits av från den totala belastningen.

I det västra vattenförvaltningsområdet finns det torvproduktionsområden på ca 34 000 hektar, vilket är
omkring 49 procent av alla Finlands torvproduktionsområden. Torvproduktionen är koncentrerad till södra och
mellersta Österbotten, Satakunta och de norra delarna av Birkaland.
Från torvproduktionsområdena sköljs fast substans, näringsämnen, humus och järn ut i vattnen. Den
näringsämnesbelastning som orsakas av torvproduktion uppskattas i det västra vattenförvaltningsområdet till
9 ton fosfor och 239 ton kväve per år. Även om torvproduktionens andel av belastningen av näringsämnen
på vattnen är liten kan den lokalt ha en betydande inverkan på vattenkvaliteten. Verkningarna är tydligast i
vattendragens sidofåror och i vissa källsjöar. Belastningen från torvproduktionen varierar kraftigt beroende
på nederbörden. Torvproduktionsområdena och deras efteranvändning ökar på samma vis som jord- och
skogsbruk samt basdränering riskerna för surhetsstörningar i områden med sura sulfatjordar. De effektivare
vattenskyddsåtgärderna har minskat belastningen från torvproduktionen.
Dess inverkan på grundvattnen sammanhänger med förändringar av grundvattnets kvalitet och mängd.
Dikning av kärrmark som sträcker sig ända ner till mineraljorden kan leda till sänkt grundvattenyta även utanför torvtäktsområdet. Vatten som sipprar från torvproduktionsområdet ned i grundvattenförekomsten kan å
sin sida öka grundvattnets järn-, mangan- och humushalt. I det västra vattenförvaltningsområdet är torvproduktionen i regel inte förlagd till grundvattenområden, utan närmast till grundvattenområdenas randområden.
Dräneringen av torvproduktionsområden har lett till åtminstone ett fall där grundvattenytorna i ett grundvattenområde har sänkts, men några egentliga fall av grundvattenförorening har inte konstaterats.

3.3.5 Pälsdjursproduktion
År 2014 var den totala fosforbelastningen förorsakad av pälsnäringen i genomsnitt 19 ton och den totala kvävebelastningen nästan
430 ton per år i vattnen i vattenförvaltningsområdet. Pälsnäringen står för cirka 1 procent av all fosforbelastning förorsakad av
människan och för cirka 2 procent av kvävebelastningen, när nedfallets och den naturliga urlakningens andel har dragits av från
den totala belastningen.
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Pälsdjursproduktionen i Finland är koncentrerad till det västra vattenförvaltningsområdet och där i synnerhet till den österbottniska kusten. I hela Finland finns det cirka 850 pälsfarmer, av vilka de flesta är belägna
i det västra vattenförvaltningsområdet. Det västra vattenförvaltningsområdets andel av alla minkskinn och
rävskinn som produceras i Finland är 93 procent respektive 96 procent. Pälsdjursproduktionens storlek beror
på marknaden och säsongsvariationerna är stora. Antalet pälsfarmer har minskat sedan den föregående
planeringsperioden, men å andra sidan har farmerna blivit större.
Näringsämnesbelastningen från pälsproduktionen på vattnen har med hjälp av belastningskoefficienter
uppskattats till 19 ton fosfor och 430 ton kväve per år. Pälsdjursproduktionens andel av den totala belastningen i vattenförvaltningsområdet är ganska liten, men ställvis är den en betydande punktbelastare. Det
avrinnande vattnet från pälsfarmerna eutrofierar de närliggande vattnen och försämrar deras hygieniska status.
De kväveföreningar som urlakas från pälsproduktionsområdena och hamnar i marken och grundvattnet
kan utgöra en risk för grundvattenkvaliteten. En del av de gamla pälsfarmerna har varit belägna i grundvattenområden eller alldeles i närheten av grundvattenområden. Det finns veterligen inte längre några aktiva
farmer i grundvattenområden. Det har uppskattats att man på cirka tio gårdar som avslutat verksamheten
borde utreda grundvattenkonsekvenserna och göra en riskbedömning.

3.3.6 Skogsbruk
Under granskningsperioden 2012–2019 var den totala fosforbelastningen från skogsbruket i genomsnitt 78 ton ton den totala
kvävebelastningen 1 630 ton per år i vattnen i vattenförvaltningsområdet. Skogsbruket står för cirka 6 procent av all fosforbelastning förorsakad av människan och för cirka 6 procent av kvävebelastningen, när nedfallets och den naturliga urlakningens andel
har dragits av från den totala belastningen.

De nuvarande huvudsakliga åtgärderna inom skogsbruket som belastar vattnen är iståndsättningsdikning, markberedning, drivning av virke och energived samt skogsgödsling. Följden av de här åtgärderna är
att belastningen av fast substans, humus, näringsämnen och järn på vattnen ökar.
I det västra vattenförvaltningsområdet är skogsbruksmarkens andel av landarealen 76 procent. I vattenförvaltningsområdet är nästan hälften (48 %) av skogsbruksmarken torvmark och cirka 63 % av myrarna är
dikade. Iståndsättningsdikningar inom skogsbruket görs mest i Södra Österbotten, där man årligen har dikat
cirka 1000 hektar (Luke, medeltalet för åren 2016-2018). Föryngringsavverkningar utförs tämligen jämnt i
området, mest i södra och mellersta Österbotten och i sydvästra Finland. Bearbetningsåtgärderna för skogsmark har koncentrerats till Österbottens landskap, Birkaland och Sydvästra Finland (Luke, medeltalet för åren
2016-2018).
Enligt de senaste undersökningarna har belastningen från skogsbruket bedömts vara större än tidigare.
Å andra sidan har vattenskyddsåtgärderna effektiviserats och klimatet har varit positivt för dem. Belastningen
av näringsämnen från skogsbruket har i det västra vattenförvaltningsområdet enligt VEMALA-modellen
(2012–2019) uppskattats till 78 ton fosfor och 1 630 ton kväve per år, d.v.s. cirka 6 procent av fosforbelastningen och 6 procent av kvävebelastningen. Granskat per delområde är belastningen från skogsbruket störst
i Perho å-Kelviå å, Lestijoki-Pöntiönjoki och Etseri- och Pihlajavesistråten.
Den största faktorn för skogsbrukets inverkan på vattendragen är dock inte näringsbelastningen, utan
den ökade halten fasta partiklar i vattnet, igenslamningen av fåror och sjöar samt förändringar i ytvattnen som
är mindre än vattendraget samt förändringar i fårorna, vattenföringen och vattenståndet till följd av nydikningar
som gjorts i tiderna. I sura sulfatjordar ökar dikningen också risken för surhetsskador. Effekterna av skogsbruket syns tydligast i små sido- och källflöden, i vars avrinningsområden skogsbruket ofta är den största
belastaren. Partikelbelastningen leder till att vattnen tidvis blir smutsiga och rekreationsvärdet minskar. Partikelbelastningen är den huvudsakliga orsaken till att små rinnande vatten slammas igen och därför beror
småvattnens iståndsättningsbehov huvudsakligen på skogsbruksåtgärder.
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Vattenskyddet inom skogsbruket har förbättrats och belastningen minskat betydligt jämfört med nivån
under nydikningsåren. Vattendragens ekologiska status förbättras dock långsamt. Fasta partiklar som samlats in sedan nydikningen påverkar fortfarande delvis vattendragen. Dikning av myrar, rensning och uträtning
av fåror samt dränering av tjärnar och små sjöar har försämrat vattenhållningskapaciteten i avrinningsområdena, varvid vattenföringen har kunnat bli mer extrem och förhållandena för näringsämnenas och fasta partiklarnas utsköljning har kunnat förändras. Det kan ta årtionden att återställa dikena och hydrologin för alla
objekt återställs nödvändigtvis inte. Å andra sidan kan ett aktivt återställande till och med öka utsköljningen
av näringsämnen under de första åren.
Åtgärderna inom skogsbruket kan också påverka grundvattnets kvalitet och mängd. I grundvattenområdena utförs vanligen inga dikningar eller gödslingar, men avverkningar och markberedning ökar mängden
avrinningsvatten, som i sin tur kan öka utsköljningen av närsalter och metaller i grundvattnen i synnerhet i
områden där grundvattenytan ligger nära markytan. Avverkningarnas inverkan på grundvattnet syns främst
som en höjning av nitrathalterna, i vissa fall som en höjning av grundvattennivån. Slutavverkning och markberedning i samband med den ökar nitrathalterna i grundvattnet i varierande grad beroende på grundvattnets
strömningsförhållanden samt på avverkningsområdets och grundvattenförekomstens egenskaper. Kemiska
bekämpningsmedel används knappast längre i grundvattenområden.

3.3.7 Jordbruk
På basis av kalkylmodeller var den totala fosforbelastningen från jordbruket i genomsnitt cirka 1 078 ton och den totala kvävebelastningen 19 000 ton per år i vattnen i vattenförvaltningsområdet. Uppskattningsvis 78 procent av den totala fosforbelastningen
och cirka 71 procent av kvävebelastningen som orsakas av människan härstammar från jordbruket, då nedfallets och den naturliga
urlakningens andel har dragits av från den totala belastningen. Den kraftigaste belastningen från jordbruket riktas mot åkerodlingsoch boskapsskötselområdena vid ådalarna och kusten i vattenförvaltningsområdet.

Det västra vattenförvaltningsområdet är ett område med mycket jordbruk och jordbruket är den största
belastaren. I det västra vattenförvaltningsområdet finns sammanlagt ca 1 024 000 hektar åkermark och det
finns ca 22 800 jordbruks- och trädgåtdsföretag (bild 18). Åkerbruket är speciellt utbrett i Österbottens landskap (406 000 hektar), Egentliga Finland (295 000 hektar), Birkaland (147 000 ha) och Satakunta (129 000
ha)(Luke).
I det västra vattenförvaltningsområdet förekommer det också en omfattande husdjursproduktion. Det
finns stora regionala skillnader i produktionsinriktningen. Det västra vattenförvaltningsområdet står för cirka
37 procent av mjölkproduktionen, cirka 42 procent av nötköttsproduktionen, cirka 83 procent av svinköttsproduktionen och cirka 98 procent av fjäderfäproduktionen i Finland (Luke 2019). Husdjursgårdarna är totalt cirka
17 000 till antalet i Finland (Luke 2018).
I det västra vattenförvaltningsområdet finns det några husdjursdominerade områden där närsalterna i
gödseln ger upphov till ett betydande belastningstryck på vattnen, eftersom det finns knappt med åkerareal i
förhållande till näringsämnesinnehållet i den producerade gödseln. I dessa områden hör största delen av
åkarna i fråga om fosfor till bördighetsklasserna hög eller betänkligt hög. Sådana områden finns bland annat
i Mellersta Österbotten, Nystadsregionen (Letala, Virmo, Tövsala, Nystad, Vehmo) och sydöstra Satakunta
(Vittis, Kjulo och Vampula). Det är särskilt viktigt att effektivera gödselhanteringen, att hitta och genomdriva
effektiva tekniska lösningar samt att göra upp regionala planer som hör samman med gödselhanteringen.
Åkerbruket i Österbottens landskap koncentreras till å- och älvdalarna, och regionens åkrar är huvudsakligen mycket jämna och på många ställen känsliga för översvämning. I Österbottens landskap odlas det huvudsakligen fodersäd och vall. Andelen vall är störst i områdena kring Lestijoki och Perho å, som är inriktade
på produktion av mjölkboskap, medan det främst odlas spannmålsväxter i de övriga å- och älvdalarna. Det
förekommer stora regionala skillnader i fråga om husdjursproduktionen. Regionens andel av nöt- och svinköttsproduktionen i Finland är betydande. Ställvis föds också mycket kalkoner och höns upp. Vid den österbottniska kusten finns också största delen av växthusodlingen. En betydande del av åkarna i Österbottens
landskap ligger i områden som sannolikt är sura sulfatjordar.
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I Satakunta är åkrarna koncentrerade till Kumo älvdal och till Eura ås, Loimijokis och Sastmola ås avrinningsområden. Åkrarna är ganska jämna och ställvis känsliga för översvämning. Den huvudsakliga produktionsinriktningen är spannmålsodling. Satakunta är också ett viktigt odlingsområde för specialväxter och där
odlas exempelvis ungefär en tredjedel av sockerbetorna i Finland (Luke). Dessutom är Satakunta ett starkt
område för husdjursproduktion.
I Egentliga Finland koncentreras åkrarna till lerjordarna vid åar och älvar. De sluttande åkrarna i området
är ställvis mycket branta. I området odlas främst spannmål, i synnerhet vete. Inom husdjursproduktionen har
man i synnerhet specialiserat sig på svin- och fjäderfäuppfödning. Egentliga Finlands andel av produktionen
av griskött i Finland är 24 % och nästan 65 % av värphönsen finns i Egentliga Finland (Luke).
I Birkaland är åkrarna koncentrerade till insjöstränderna. På de största arealerna odlas havre, korn och
vall. Proportionellt finns de flesta åkarna i Punkalaidun och Vammala. Inom husdjursproduktionen är mjölkboskapsskötsel den vanligaste produktionsinriktningen.
I den del av Tavastland som finns i det västra vattenförvaltningsområdet finns det mest åkerbruk i Forssatrakten, men även i Janakkala odlar man på vidsträckta åkerslätter. Utöver spannmål odlas bland annat
sockerbeta, vars betydelse som odlingsväxt visserligen är på väg att minska. I Forssatrakten finns det också
mycket svinhushållning.
Enligt kalkylmodeller uppgår näringsämnesbelastningen från jordbruket i det västra vattenförvaltningsområdet till uppskattningsvis 1 078 ton fosfor och 19 000 ton kväve per år (bilderna 15 och 16). Närsaltsbelastningen från jordbruket består huvudsakligen av närsalter som sköljs ut från åkrarna och delvis också av
närsalter som läcker ut från produktionsbyggnader och gödselstäder. Närsaltsbelastningen från jordbruket är
störst vid Kumo älvs nedre lopp. Jordbrukets andel av närsaltsbelastningen är stor inom alla delområden.
Utöver närsaltsbelastningen sköljs det ut rikligt med fast substans och delvis också bekämpningsmedel
från åkerodlingarna. Små halter bekämpningsmedel har påträffats i vattnen i området. Dessutom har man för
att skydda jordbruket från översvämningar rensat eller rätat ut största delen av älvfårorna i jordbruksområdet.
Åkerbruk och boskapsskötsel kan utgöra hotfaktorer för grundvattnet om åkerområdets andel av grundvattenområdets bildningsområde är stor. De risker som jordbruket innebär för grundvattnet beror på användningen av gödsel- och bekämpningsmedel. För grundvattnen kan användningen av kväveföreningar vara
problematisk. De fall av grundvattenförorening som jordbruket har förorsakat i det västra vattenförvaltningsområdet beror huvudsakligen på de höga halter av nitrat och bekämpningsmedel som åkerbruket ger upphov
till. Det har konstaterats få fall där boskapsskötseln har förorenat grundvattnet.
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Bild 18. Åkrarnas läge i det västra vattenförvaltningsområdet.
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3.3.8 Markbunden försurning
I det västra vattenförvaltningsområdet är de sura sulfatjordarna den viktigaste faktorn som åstadkommer försurning och metallbelastning i åar, älvar och kustvatten. De lägsta pH-värdena i vattendrag som befinner sig i områden med sura sulfatjordar håller
sig årligen på nivån 4,5–5,0. Tidvis är det lägsta pH-värdet till och med under 4,5. Försurningen påverkar i synnerhet bottenfaunan
och fiskfaunan samt vattenförsörjningen. De metaller som transporteras ut i havet med älvar och åar härstammar till största delen
från sura sulfatjordar och belastningen är 5–20 gånger större än den sammanlagda metallbelastningen från industrin och på grund
av punktbelastning.

I slutet av år 2018 hade cirka 41 000 km2 sannolika förekomstområden för sura sulfatjordar kartlagts i det
västra vattenförvaltningsområdet, vilket motsvarar ca 82 procent av det kartlagda området (bild 14). Kartläggningen blir klar år 2021. Utifrån kartläggningen har GTK gjort en grov uppskattning att sannolikheten för att
det förekommer sura sulfatjordar i Finland är stor på cirka 4 850 km2 och måttlig på cirka 5 650 km2. De
största sulfatjordskoncentrationerna finns i Kyro älvs och Lappo ås avrinningsområden. Även i Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde finns det rikligt med sura sulfatjordar. Proportionellt är andelen sura sulfatjordar störst
i avrinningsområdet till små åar vid kusten, såsom Närpes å och Vörå å. I Sydvästra Finland förekommer
sura sulfatjordar särskilt i Sirppujokis avrinningsområde, men även i området från norra Björneborg till
Euraåminne samt i Nystadsregionen. I området vid Kumo älvs nedre lopp och biflöden har man också upptäckt olägenheter som har ett samband med sura sulfatjordar.
De sura sulfatjordarna är mycket bördiga, men odling på dessa kräver dränering och med tiden sjunker
grundvattennivån allt djupare på grund av dräneringen och varierande väderförhållanden. När marken torkar
ut oxideras reducerade svavelföreningar och löser också ut metaller från marken. Surhet och metaller frigörs
i dräneringssystemet och transporteras vidare till vattnen med avrinning och regn. Från täckdikade områden
urlakas det en tiofaldig surhet jämfört med områden med öppna diken.
De sura sulfatjordarna orsakar också försurning och metallbelastning från annan markanvändning än
odlad mark. Skogsbruk, byggande och även alla andra jordbearbetningsåtgärder som ökar dräneringsdjupet,
ökar den belastning som sur jord ger upphov till, om det finns sulfider på dräneringsdjupet.
I det västra vattenförvaltningsområdet är de sura sulfatjordarna den viktigaste faktorn som åstadkommer
försurning och metallbelastning i åar, älvar och kustvatten. De lägsta pH-värdena i vattendrag som befinner
sig i områden med sura sulfatjordar håller sig årligen på nivån 4,5–5,0. Tidvis är det lägsta pH-värdet till och
med under 4,5. Försurningen påverkar i synnerhet bottenfaunan och fiskfaunan samt vattenförsörjningen. I
det västra vattenförvaltningsområdet har fiskdöd på grund av försurad mark under 2000-talet konstaterats
bland annat i Larsmo-Öjasjön och i Kyro älv. På grund av surheten i marken urlakas rikligt med metaller i
vattendragen, i synnerhet aluminium, mangan, kadmium, nickel, zink och kobolt. De metaller som transporteras ut i havet med älvar och åar härstammar till största delen från sura sulfatjordar och belastningen i fråga
om kadmium, kvicksilver, nickel och bly är ca 1,1–41 gånger större än den sammanlagda metallbelastningen
från industrin och på grund av punktbelastning. Kvicksilver har den minsta skillnaden (1,1-7 gånger) och bly
har den största (22-41 gånger).
Surhetsbelastningen är starkt beroende av väderförhållandena, och man har uppskattat att när klimatet
förändras ökar belastningen från de sura sulfatjordarna och infaller i fortsättningen under regniga höstar efter
torra somrar.

3.3.9 Marktäkt
I vattenförvaltningsområdets grundvattenområden finns cirka 380 gällande marktäktstillstånd. Antalet tillstånd som upphört före 2020 är cirka 3100. Vid marktäkt är det inte bara själva täktverksamheten som utgör
en risk, utan också dess kringverksamheter såsom krossning av stenmaterial i grundvattenområden.
Marktäkt och oskötta täktområden kan utgöra en risk för grundvattnet i synnerhet när marktäktsområdenas relativa andel av grundvattenområdet är stor. I det västra vattenförvaltningsområdet bedrivs grus- och
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sandtäkt intensivt i viktiga eller för samhällenas vattenförsörjning lämpliga grundvattenområden. Bränslehantering och dammbindning i anslutning till täktverksamheten och transporterna utgör också en risk för grundvattnet. I områden med sura sulfatjordar kan marktäkt (sulfidlera eller -sand) försura grund- och ytvattnen.
Man har konstaterat att marktäkt höjer grundvattnets elektriska ledningsförmåga samt nitrat- och sulfathalterna. Kalciumklorid som eventuellt används för dammbindning kan höja kalcium- och kloridhalten samt
totalhårdheten i grundvattnet. Marktäkten inverkar också på grundvattenmängden. I täktområden suger marken upp mer av nederbörden än i områden i naturtillstånd. Därför kan grundvattennivån stiga och variationsintervallen öka.
Det finns omfattande marktäktsområden exempelvis i Kauhajoki, Kumo, Säkylä, Tavastkyro, Kangasala,
Pälkäne, Hausjärvi och Loppis. Grus- och sandtillgångarna i regionen är tämligen stora, men på grund av
markanvändningen och naturvärdena finns det tämligen få marksubstanstillgångar som kan utnyttjas. Dessutom är de mycket ojämnt fördelade regionalt. De gällande marktäktstillstånden i grundvattenområden presenteras i bild 19.
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Bild 19. Gällande marktäktstillstånd i grundvattenområden på det västra vattenförvaltningsområdet och den maximala
mängden grus- och sandtäkt som dessa tillstånd möjliggör (uppföljningssystemet för sten- och marktäkt 8/2020).
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3.3.10 Trafik och väghållning
Vattentrafiken och utsläppen från den är koncentrerade till Skärgårdshavet och till vattnen utanför de
största städerna i Bottenhavet och Bottenviken. Avloppsvattnet från vattentrafiken och båtlivet orsakar belastning av näringsämnen och även bränslen och tillsatsämnen belastar vattnen. Dessutom leder sporadiska
utsläpp och olyckor tidvis till betydande olje- och kemikalieutsläpp. Olycksrisken är särskilt stor i grunda havsområden och skärgårdsområden i Skärgårdshavet och Kvarken. Trafiken till havs, exempelvis olje- och kemikalietransporterna och de tryck de orsakar på Finska viken, behandlas i havsförvaltningsplanen och i dess
åtgärdsprogram.
De direkta utsläppen i vattendragen från landsvägs- och järnvägstrafiken är vanligen obetydliga och är
huvudsakligen en följd av olyckor. Vägnätet och järnvägarna följer ofta åsar och israndsbildningar, och därför
är halkbekämpning på landsvägarna en betydande riskfaktor för grundvattnen. I västra vattenförvaltningsområdet finns det över 2 500 kilometer väg i grundvattenområden. Mot halka används huvudsakligen salt, natriumklorid och kalciumklorid, som kan ge upphov till skadligt höga kloridhalter i grundvattnen. På huvudvägarna, som hör till vinterunderhållsklass I, används varje år 9–12 ton salt per vägkilometer. Även i grundvattenområdena används så mycket salt som vinterunderhållsklassen föreskriver. Tack vare utvecklingen av
saltspridare är saltanvändningen effektivare, och användningen kan knappast minskas med nuvarande teknik
utan att trafiksäkerheten äventyras. I västra vattenförvaltningsområdet finns det flera grundvattenområden
med klart förhöjda kloridhalter. Vägförvaltningen och miljöförvaltningen utvecklar i samarbete alternativa halkbekämpningsmetoder, och sådana har redan tagits i bruk i några grundvattenområden.
Transporter av farliga ämnen genom grundvattenområden och olyckor utgör en risk för att grundvattnet
förorenas. Ett av de vanligaste ämnena som transporteras är flytande bränsle. Där åtgärder är mest brådskande med tanke på risken för grundvattnet har man byggt grundvattenskydd.
Utöver väghållningen och trafiken utgör bangårdar och flygplatser och -fält samt olika depåer en risk för
grundvattenkvaliteten. I tio av det västra vattenförvaltningsområdets grundvattenområden finns ett flygfält.
Risker för grundvattnet har också orsakats av bekämpningsmedel som använts för att bekämpa ogräs och
sly utmed landsvägar och på banområden. Redan på 1970–80-talen avstod man från kemisk slybekämpning
i grundvattenområden inom både väg- och banhållningen. Även inom väghållningen försöker man sluta med
att använda bekämpningsmedel i grundvattenområden. Det finns dock fortfarande gamla bekämpningsmedelsrester i marken och grundvattnet, även om deras ursprung ställvis kan anknyta till annat än farledshållning. Inom banhållningen utanför grundvattenområdena används i bekämpningen av ogräs sådana bekämpningsmedel som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt att kan användas även i grundvattenområden. Mängden bekämpningsmedel som används inom väg- och banhållningen följs upp och möjligheterna att använda biologiska bekämpningsmedel undersöks.

3.3.11 Förorenade markområden
Marken kan förorenas lokalt som en följd av miljöutsläpp i samband med t.ex. olyckor, skador eller mänsklig verksamhet. Förorenade markområden kan innehålla olja, tungmetaller, arsenik, polyaromatiska kolväten,
polyklorerade bifenyler (PCB), klorfenoler, dioxiner och furaner samt bekämpningsmedel. I grundvattenområden är risken stor att farliga ämnen hamnar i grundvattnet.
Enligt miljöskyddslagen är marken förorenad om den innehåller skadliga ämnen som medför olägenhet
för hälsan eller olägenhet eller risk för miljön. Marken kan förorenas lokalt exempelvis till följd av olyckor eller
skadehändelser. Risken för att marken ska förorenas är vanligen förknippad med distribution och lagring av
bränsle, sågverk och impregneringsanläggningar, avstjälpningsplatser, skjutbanor, trädgårdar, skrotningsanläggningar och kemiska tvätterier.
Från förorenade markområden kan skadliga ämnen sköljas ut i yt- och grundvattnen. Förorenade markområden i grundvattenområden medför en särskild risk för grundvattenkvaliteten, eftersom förhållandena för
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att skadliga ämnen ska transporteras till och med grundvattnet är gynnsamma. Skadliga ämnen kan läcka ut
i grundvattnet i förorenade områden i flera årtionden. Omfattande fall av grundvattenförorening, där skadliga
ämnen i marken har läckt ut i grundvattnet och gjort det odugligt som dricksvatten, har framkommit bland
annat i Harjavalta, Säkylä, Hausjärvi och Kärkölä.
Uppgifter om eventuellt förorenade, undersökta och sanerade markområden har samlats i datasystemet
för markens tillstånd (MATTI). I det västra vattenförvaltningsområdet finns det på grundvattenområden sammanlagt 1331 markområden som misstänks vara förorenade (bild 20), 423 objekt som behöver utredas, 105
som ska bedömas eller saneras och 372 objekt i vilka det inte framkom behov av sanering.
Pyhäjärvi i Tammerfors, Näsijärvi, Kumo älv, Vanajavesi och vattendragen nedanför Mänttä är riskområden i det västra vattenförvaltningsområdet (tabell 15). I dessa områden har man konstaterat eller misstänker
att det finns förorenade sediment.
Tabell 15. Riskområden i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. I dessa områden har man
konstaterat eller misstänker att det finns förorenade sediment. (Syke: Vattendirektivets inventarium över belastningen
av gamla ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 2019)

område

skadligt ämne

Pyhäjärvi i Tammerfors

organiska klorföreningar,
organiska tennföreningar,
kvicksilver,
tungmetaller,
PCB

Näsijärvi

tungmetaller,
organiska klorföreningar

Kumo älv

tungmetaller,
kvicksilver

Vånå

organiska klorföreningar,
organiska tennföreningar,
kvicksilver,
zink

Vattendragen nedanför Mänttä

organiska klorföreningar,
organiska tennföreningar,
kvicksilver,
DDT

65

Bild 20. Objekt i datasystemet för markens tillstånd belägna i grundvattenområden i det västra vattenförvaltningsområdet (situationen 2020).
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3.4 Vattenreglering och vattenbyggande
Dammar, reglering av vattendrag, bearbetning av fåran, broar, vägar och vallar samt konstruktioner i
kustvattnen såsom hamnar, varv och vindkraftverk kan vara betydande hydromorfologiska tryck som påverkar
vattnens status. Vattnen i det västra vattenförvaltningsområdet har i århundraden modifierats genom byggande, rensning, invallning och reglering. Åtgärderna syftade i första hand till att främja vattenkrafthushållningen och översvämningsskyddet samt tidigare även flottningen. De största älvarna och åarna i vattenförvaltningsområdet har en gång i tiden rensats för flottning men i dag har flottningsstadgarna huvudsakligen
upphävts och flottningsleder har iståndsatts. Numera beaktar man i allt större grad även andra mål, såsom
vattnets ekologiska status och rekreationsanvändning, i utvecklingsprojekt och praxis med anknytning till reglering. De mest betydande och till sina konsekvenser mest omfattande vattendragsarrangemangen har sannolikt redan genomförts och största delen av vattenbyggandet består av underhåll och grundlig förbättring av
konstruktionerna. Klimatförändringen och de därmed föränderliga avrinnings- och vattenföringsförhållandena
torde i framtiden medföra nya behov och utmaningar för översvämningsskyddet och vattenregleringen och
man kommer också att göra förändringar i regleringspraxis och -tillstånd på lång sikt. Dessutom kan andra
åtgärder för översvämningsskydd behövas.
I och med utbyggnaden av vattenkraften har man börjat reglera insjöarna, varvid det område som är
viktigast med tanke på fiskproduktionen och den övriga biologiska produktionen, strandzonen, förlorar sin
produktionsförmåga. Regleringen tär på strandzonen, försvårar bildandet av den strandvegetation som ger
skydd åt fiskynglen och minskar mängden bottendjur som utgör föda för fiskarna. Sänkning av vattenståndet
under vintern och andra regleringsåtgärder som ändrar vattenståndets naturliga rytm stör fiskens reproduktion. Hur kraftiga effekterna är beror på regleringsintervallet och framför allt på hur mycket vattenståndet sjunker under vintern, detta då en sjunkande vattennivå på vintern har en negativ effekt på fiskarternas fortplantning. Vattenregleringen och vattenbyggandet har påverkat vattenorganismerna och ställvis också vattenkvaliteten. Regleringen kan också ha positiva effekter på vattnens ekologiska status eftersom man genom regleringen kan jämna ut stora variationer i vattendragets vattensituation, varvid man kan trygga bättre levnadsförhållanden för vattenorganismerna under den torra perioden och å andra sidan minska de skador som
orsakas av kraftiga översvämningar.
De mest betydande skadliga konsekvenserna för miljön är att forsmiljöerna försvinner till följd av rensning
och bassängning av åar och älvar, att fiskarnas och andra vattenorganismers vandringsförbindelse bryts samt
att regleringen av sjöarna och användningen av kraftverken orsakar olägenheter på grund av kortvariga variationer i vattenståndet och vattenföringen. Rensningar som har utförts för översvämningsskydd och flottning
har förstört många forsavsnitt. Den strömlekande fiskens fortplantningsområden har nästan helt och hållet
försvunnit, men levnadsförhållandena för arter som har anpassat sig till ett långsamt vattenflöde har å andra
sidan förbättrats.
I synnerhet i Österbotten och i Satakunta har översvämningskänsliga åar och älvar rensats och vallats
in. Nästan alla bäckar och mindre rinnande vatten i vattenförvaltningsområdet har rensats i samband med
dräneringen av skogar och åkrar. Det har förekommit omfattande dikning i området. Bäcknaturen har förändrats på grund av rensningar och uträtningar men även på grund av erosionen som orsakas av mänsklig
verksamhet. Sand, mjäla, lera, silt och organiska fasta partiklar har täckt fiskarnas lekgrynnor, ynglarnas
skyddsplatser och övervintringsdjup. Samtidigt har lövskräpets förmåga att hålla sig kvar och vidare bottendjurens näringstillstånd kunnat försämras. När bäckarnas växtlighet och bottenfaunan blir ensidigare eller
försvinner försvåras fiskarnas näringsintag.
Alla de största åarna och älvarna i det västra vattenförvaltningsområdet har dämts upp och tagits i bruk
för vattenkraftsekonomi. I Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde finns 23 vattenkraftverk på över 1 MW (bild 3.4). Dessutom finns det många gamla kvarnar och andra konstruktioner som
påverkar strömförhållandena och organismernas möjligheter att röra sig fritt. Det finns många vattenkraftverk
i Kumo älvs avrinningsområde, av vilka de största är anläggningarna i Harjavalta, Kolsi, Äetsä, Tyrvis, Melo
och Siuro. Betydande vattenkraftproduktion finns också i Kisko å, Pemar å, Eura å, Karvianjoki, Kyro älv,
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Lappo å, Esse å och Perho å. Det finns 13 konstgjorda sjöar i området och de finns i Närpes å, Kyro älv,
Lappo å och Perho å. Utöver Kumo älv är även Kisko å, Pemar å, Eura å, Sastmola å, Kyro älv, Lappo å,
Esse å och Perho å betydande reglerade vatten. Det finns sammanlagt 74 reglerade insjöar (bild 21).

Bild 21. Betydande vattenkraftverk (över 1 MW), reglerade och konstgjorda sjöar i det västra vattenförvaltningsområdet.
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På många ställen hindrar uppdämda vattendrag och älvar strömlekande fisk och nejonögon från att stiga
upp till fortplantningsområdena. I miljöförvaltningens databas Vesistötyöt (VESTY) finns uppgifter om sammanlagt 917 dammar som är i användning i det västra vattenförvaltningsområdet. Dessutom finns det i databasen 316 dammar, i vars statusuppgifter man inte har antecknat om dammen har byggts överhuvudtaget
eller om den används eller kanske redan har rivits. I siffrorna ingår bland annat reglerings- och kraftverksdammar, grunddammar samt dammar i bassänger med naturlig näring. I det västra vattenförvaltningsområdet
har 279 dammar bedömts vara totala vandringshinder (bild 3.5) och 177 dammar partiella vandringshinder.
Av de dammar som klassificerats som totala och partiella hinder uppskattas 70 dammar utgöra ett betydande
hinder för fiskvandringen och 121 dammar är sådana som stör fiskvandringen. Enligt uppskattning utgör 379
av dammarna inget hinder för vandringen, bland annat på grund av den låga skillnaden i vattenståndet på
båda sidorna av tröskeln eller på grund av att man i bottendammarna lämnat en öppning för underströmning
som möjliggör fiskvandringen och då kan vattenorganismerna röra sig fritt via huvudfåran. Av de dammar
som bedömts vara sådana som inte utgör hinder är två sådana som kan störa fiskens vandring under låga
vattenstånd. I databasen saknas uppgifter om vandringshinder för 345 dammar och dessutom bör man beakta att hindren som orsakas av att många vägar korsar vattendragen inte har kartlagts systematiskt . Till
exempel utgör många brotrummor i skogsvägarna i små strömmande vatten ett fullständigt eller partiellt vandringshinder för organismerna. I det västra vattenförvaltningsområdet finns 44 fiskvägar som är i bruk och totalt
142 åtgärder planeras för området för att förbättra fiskens möjligheter att förflytta sig.
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Bild 22. Dammarnas vandringshinder i vattenförvaltningsområdet. På kartan saknas dammarna som inte utgör vandringshinder för vattenorganismerna samt dammarna vars betydelse för vandringarna inte är känd.
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Vid kusten finns det fem uppdämda havsvikar som har byggts för industrins och samhällenas vattenförsörjning. Den förändring i den ekologiska statusen som byggandet orsakar är mycket stor och det är inte
möjligt att uppnå en god status utan att orsaka betydande olägenhet för fabrikens vattenförsörjning. Strukturella förändringar har också i hög grad genomförts i hamnområdena utanför Åbo, Reso, Nådendal och Nystad,
Björneborg, Raumo, Kristinestad, Vasa, Jakobstad och Karleby. Andra vattenförekomster vid kusten regleras
inte, men regleringen av insjöarna ökar vattenföringen i åar och älvar som mynnar ut i havet på vintern, varvid
det saltfattiga och lätta älvvattnet sprider sig under isen till ett vidsträckt område ovanför det tyngre havsvattnet. Den förändrade avtappningsrytmen påverkar också spridningen av fasta partiklar, näringsämnen och
andra ämnen, vilket ytterligare påverkar kustområdets status.

3.4.1 Hydrologiska och morfologiska förändringar
Effekterna av en reglering av vattenståndet och vattenföringen i vattenförekomster samt av vattenbyggande beskrivs med hydromorfologiska förändringar. När man bedömer de hydromorfologiska förändringarna
i sjöar undersöker man de förändringar i vattenståndet och deras variationsrytm som orsakats av sjöns reglering, uppdämning eller sänkning av vattennivån. I vattendrag undersöker man förändringarna i vattenföringen på grund av reglering eller byggande, vandringshinder som bildats av fördämningar och förändringar
i bäddens och strändernas struktur orsakade av byggande. När man bedömer kustvattnen undersöker man
mängden förändrad strandlinje och havsbotten samt effekterna av brobankar och dammar.
En totaluppskattning av mängden hydrologiska och morfologiska förändringar i vattenförvaltningsområdet
visas på bild 23.
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Bild 23. Hydromorfologiska modifieringar i ytvattnen på vattenförvaltningsområdet.
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3.4.2 Kraftigt modifierade och konstgjorda vatten
I planeringen av vattenvården kan byggda eller reglerade sjöar, vattendrag eller kustvattenförekomster
betecknas som kraftigt modifierade. Kanaler eller konstgjorda sjöar som byggts på land kan på motsvarande
grunder betecknas som konstgjorda. Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster behandlas på
annat sätt än övriga ytvatten i planeringen av vattenvården. Beteckningen har betydelse till exempel när man
fastställer statusen och miljömålen för dessa vattenförekomster.

En vattenförekomst kan benämnas kraftigt modifierad om tre villkor uppfylls: 1) Vattenförekomsten har
modifierats genom byggande eller reglering, vilket har lett till ett försämrat tillstånd i vattenekosystemet.
2) God ekologisk status kan inte uppnås utan betydande skadliga konsekvenser för en viktig användning
av vattnet, till exempel översvämningsskyddet, vattenkraftsproduktionen eller rekreationsanvändningen,
eller för miljöns tillstånd i större utsträckning. 3) Nyttan som byggandet i vattendraget har medfört kan inte
uppnås med andra tekniskt och ekonomiskt genomförbara metoder som är betydligt bättre för miljön.

Beteckningsgrunderna för kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster har justerats för den
tredje planeringsperioden. I vattenförvaltningsområdet föreslås en ändring i beteckningen för fem vattenförekomster. Närmare grunder för beteckningen finns i vattenförvaltningsområdets åtgärdsprogram. Konstgjorda
och kraftigt modifierade vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet visas i tabell 16.
Under den tredje planeringsomgången har 28 åar eller åavsnitt samt 4 sjöar och 8 kustvattenförekomster
i vattenförvaltningsområdet betecknats som kraftigt modifierade (tabell 16 och bild 24). De kraftigt modifierade
vattenförekomsternas andel av älvförekomsternas totala längd är 18 procent och av kustvattenarealen mindre
än 1 procent.
Konstgjorda sjöar som huvudsakligen har byggts på torr mark har betecknats som konstgjorda vattendrag. Alla 13 konstgjorda sjöar i det västra vattenförvaltningsområdet är på denna grund konstgjorda vattendrag. Dessutom har två å- och älvvattenförekomster betecknats som konstgjorda vattenförekomster.
De uppdämda havsvikarna har betecknats som kraftigt modifierade vatten eftersom de har förlorat sin
naturliga förbindelse med havet. I det västra vattenförvaltningsområdet finns fem sådana objekt (Larsmosjön,
Öjasjön, Västerfjärdens bassäng, sötvattenbassängen i Nystad och sötvattenbassängen i Pargas). Dessutom
finns det fyra kustvattenförekomster i Egentliga Finland (Resoviken, Åbo hamn och sunden i Runsala, havsområdet utanför Nådendal hamn och havsområdet utanför Nystad) som har betecknats som kraftigt modifierade kustvatten. I Satakunta har på motsvarande sätt Eteläselkä (Björneborg) och havsområdet utanför
Raumo betecknats som modifierade kustvatten.
Tabell 16. Kraftigt modifierade vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet

Vattenförekomst

Längd
(km)/areal
(ha)
Grund för benämningen kraftigt modifierad

Pemaråns nedre lopp

25

Korttidsreglering, sänkning av vårens högvattenföring

Pemaråns mellersta del

35

Vandringshinder, korttidsreglering och sänkning av vårens högvattenföring

Resoviken

158

Omfattande muddring, byggd och invallad strandlinje

73

Hamnen och Runsalasunden

659

Omfattande muddring, erosion av stränder orsakad av
fartygstrafik

Sötvattenbassängen i Pargas

275

Uppdämd havsvik

Havsområdet utanför Nådendals
hamn

394

Omfattande muddring, ändrad strandlinje

Eteläselkä

897

Omfattande muddring, byggd och invallad strandlinje

Inloppet till Raumo

523

Omfattande muddring, ändrad strandlinje

Ruotsinvesi - Velhovesi

3767

Uppdämd havsvik

Inloppet till Nystad

1432

Omfattande muddring, vallvägens inverkan

Sirppujoki

29

Modifiering av fåran

Kumo älvs nedre lopp

47

Korttidsreglering, sänkning av vårens högvattenföring

Kumo älvs mellersta lopp

67

Uppdämning, vandringshinder

Kumo älvs övre del

25

Uppdämning, vandringshinder, korttidsreglering,
sänkning av vårens högvattenföring

Nokianvirta

10

Uppdämning, vandringshinder, korttidsreglering,
sänkning av vårens högvattenföring, förändringar i fåran

Tammerkoski

2

Uppdämning, vandringshinder, korttidsreglering,
sänkning av vårens högvattenföring, förändringar i fåran

Soininjoki

9

Uppdämning, vandringshinder, korttidsreglering,
sänkning av vårens högvattenföring, förändringar i fåran

Pappilanjoki

7

Uppdämning, korttidsreglering, sänkning av vårens
högvattenföring, förändringar i fåran

Teuronjoki

38

Uppdämning, vandringshinder, förändringar i fåran

Loimijoki (35.911_y01)

78

Uppdämning, vandringshinder

Loimijoki (35.922_y01)

36

Uppdämning, vandringshinder

Närpes ås övre lopp

34

Sänkning av vårens högvattenföring, förändringar i fåran

Kyrö älvs mellersta del

27

Uppdämning, förändringar i fåran

Kyro älvs övre lopp

28

Korttidsreglering, sänkning av vårens högvattenföring,
vandringshinder

Seinäjoki

74

Vandringshinder, uppdämning, sänkning av vårens
högvattenföring

Kihniänjoki

32

Vandringshinder, sänkning av vårens högvattenföring

Lappo ås nedre lopp

36

Uppdämning, förändringar i fåran, vandringshinder

Nurmonjoki

63

Uppdämning, vandringshinder, korttidsreglering,
sänkning av vårens högvattenföring, förändringar i fåran

74

Esse ås nedre lopp

14

Uppdämning, vandringshinder, förändringar i fåran

Esse å

47

Uppdämning, vandringshinder, förändringar i fåran

Välijoki

16

Uppdämning, vandringshinder, korttidsreglering,
sänkning av vårens högvattenföring, förändringar i fåran

Kurejoki

19

Uppdämning, vandringshinder, förändringar i fåran

Sjögruppen i Perho ås mellersta
lopp

847

Korttidsreglering

Venetjoki

14

Uppdämning, sänkning av vårens högvattenföring, förändringar i fåran

Patananjokis nedre lopp

13

Uppdämning, vandringshinder, sänkning av vårens
högvattenföring, förändringar i fåran

Kinarehenoja

17

Sänkning av vårens högvattenföring, förändringar i fåran

Puttanjoki

17

Modifiering av fåran

Västerfjärden

251

Uppdämd havsvik

Larsmosjön

6600

Uppdämd havsvik

Öjasjön

1065

Uppdämd havsvik
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Bild 24. Kraftigt modifierade vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet
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3.5 Vattentäkt
I det västra vattenförvaltningsområdet är ytvatten en viktig källa för vattenförsörjningen. Vattenförsörjningen i Tammerfors, Åbo, Reso, Nystad, Raumo, Vasa, Jakobstad och Valkeakoski baserar sig på ytvatten.
Största delen av ytvattnet tas från så stora vattenförekomster att täkten inte har någon betydelse för vattenföringen, vattenståndet eller den ekologiska statusen i vattnet. Det råder dock tidvis brist på å- och älvvatten
och man blir då tvungen att pumpa vatten från ett vattenområde till ett annat I det västra vattenförvaltningsområdet tas i genomsnitt 193 000 m3 ytvatten per dygn för hushållen och livsmedelsindustrin. I mindre avrinningsområden med få sjöar orsakar uttag av bevattningsvatten ställvis lokala problem när det gäller tillgången
på vatten. I dessa områden förekommer det mycket stora variationer i vattenföringen och behovet av bevattningsvatten är som högst när vattenflödet är som lägst i åar och diken.
Tack vare förbudet mot ändring av grundvatten i enlighet med vattenlagen och tillståndsplikten för vattenuttag medför grundvattentäkt vanligen ingen risk för god grundvattenstatus. I ett nationellt perspektiv har
man konstaterat att en alltför kraftig vattentäkt förorenar grundvattnets kvalitet endast i få grundvattenområden. I de flesta av dessa fall berodde kvalitetsförsämringen på att ytvatten hade blandats in i grundvattnet. I
det västra vattenförvaltningsområdet tas i medeltal 155 000 m3 grundvatten per dygn.
När man betraktar förhållandet mellan vattenuttaget och den mängd grundvatten som bildas är det viktigt
att känna till grundvattenbildningsområdet för varje täktplats. Om mängden grundvatten som tas från en vattentäkt på lång sikt överskrider mängden grundvatten som bildas i dess grundvattenbildningsområde, sjunker
grundvattennivån. Ett kontinuerligt alltför stort vattenuttag leder till en permanent sänkning av grundvattennivån och vanligen också till en försämring av grundvattnets kvalitet. Sjunkande grundvattennivå och mindre
vattenföring på grund av för stort vattenuttag är skadligt för små vatten och för käll- och myrekosystem som
är beroende av grundvatten. Vattenuttagets inverkan på arterna är vanligen störst i livsmiljöerna kring källor.
Av de 990 klassificerade grundvattenområdena i det västra vattenförvaltningsområdet används ca 600
för vattenförsörjning eller har planerats för detta under den närmaste tiden. Av det hushållsvatten som regionens vattenverk distribuerar är 40–100 procent grundvatten eller konstgjort grundvatten betraktat specifikt
för varje NTM-central. Till exempel i Tavastland används enbart grundvatten och konstgjort grundvatten som
hushållsvatten. I det västra vattenförvaltningsområdet har användningen av grundvatten och konstgjort
grundvatten ökat och ytvattnets andel av bruksvattnet har på motsvarande sätt minskat.

3.6 Främmande arter
Främmande arter är arter som har spritt sig från sitt naturliga utbredningsområde till ett nytt område med
människan, antingen oavsiktligt eller med avsikt. Vissa främmande arter klarar sig bra och är ett hot mot
ursprungsarterna. Främmande arter som orsakar tydlig skada kallas skadliga främmande arter. Målet för den
nationella strategin mot främmande arter (JSM 2012) är att det hot och den skada som de skadliga främmande arter som finns i Finland och eventuellt kommer till Finland medför ska vara minimerad. Det finns
skadliga främmande arter både i vattenförvaltningsområdet insjöar och i kustvatten.

Förekomst i insjöarna
I vattenförvaltningsområdet orsakar kräftpesten (Aphanomyces aspaci) det allvarligaste hotet från främmande arter i insjöarna. Det finns två typer av kräftpest, den äldre As och den nyare Ps1. Den äldre typen
har svagare virulens och därför dödar den ofta endast en stor del av flodkräftbeståndet, endast hela beståndet, när den drabbar en älv eller sjö. Denna typ kan dock bli kvar i stammen permanent. Signalkräfta har
planterats i synnerhet i vattendrag som är permanent drabbade av kräftpest. Signalkräftan har bättre motståndskraft mot kräftpest än flodkräftan, men när en signalkräfta har smittats av kräftpest fungerar den som
bärare. Eftersom de flesta signalkräftbestånden är permanent drabbade av kräftpest, finns det en risk att
pesten förr eller senare sprider sig till flodkräftvattnen i närområdet.
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Av de övriga främmande arterna förekommer utplanterad bäckröding (Salvelinus fontinalis) i vissa små
åar och bäckar i vattenförvaltningsområdet. Bäckrödingen konkurrerar med den ursprungliga öringen och
tränger ut den. Av de skadliga främmande växtarterna förekommer vattenpest (Elodea canadensis) och jättegröe (Glyceria maxima) i det västra vattenförvaltningsområdet. Vattenpesten kan när den blir rikligare undantränga annan vattenvegetation och orsaka olägenheter för rekreationen. Jättegröe har under de senaste
åren spridit sig i synnerhet i Kumo älvs avrinningsområden. Jättegröe kan tränga undan den endemiska
strandvegetationen och förändra livsmiljön för fiskar och kräftor.
Bland de skadliga landlevande främmande ryggradsdjuren förekommer nordamerikansk bäver (Castor
canadensis) och mink (Mustela vison), som trivs vid vatten, i vattenförvaltningsområdet. Ur vattenvårdsperspektiv är bävern huvudsakligen ett nyttigt djur, men den nordamerikanska bävern konkurrerar med och kan
tränga ut den ursprungliga europeiska arten. Den europeiska bävern jagades i tiden tills den dog ut, men med
hjälp av inplanteringar har man stärkt stammen och bävern påträffas numera i Satakunta. Minken anses ha
trängt undan den nästan identiska flodillern (Mustela luterola), som tidigare hörde till våra arter. Som en kraftigare art hindrar minken flodillern att återvända till Finlands natur. Minkens skadliga inverkan på de lokala
fågelbestånden kan vara betydlig vid stränder och på holmar. Minkarna kan också äta stora mängder hotade
stormusslor, flodpärlmusslor och tjockskaliga målarmusslor.

Förekomst i kustvattnen
Vid kusten störs de skadliga främmande arternas fortplantning av den låga salthalten i Östersjön, men
flera arter som tål brackvatten har ändå inrättat sig vid kusten och påverkar ekosystemets funktion eller orsakar olägenheter för människan. De främmande arterna har kommit in i Östersjön fästa vid fartygsbottnar eller
med barlastvatten. De främmande arterna vid kusten behandlas mer ingående i havsvårdsplanen. Exempel
på främmande arter vid kusten är rovvattenloppa och nordamerikansk havsborstmask samt svartmunnad
smörbult.
Bland de skadliga arterna är rovvattenloppan (Cercopagis pengoi) en effektiv jägare och tävlar med de
endemiska rovvattenlopporna och kan förändra strukturen i ett helt planktonsamhälle. Arten förekommer i
hela vattenförvaltningsområdet och håller på att sprida sig mot norra Bottenviken. Av den nordamerikanska
havsborstmasken (Marenzelleria sp) som påträffats i havsområdet härstammar två arter från Nordamerika
och en tredje från de arktiska havsområdena. Den exakta förekomsten av de olika arterna har ännu inte
undersökts. Arterna som härstammar från Nordamerika har spridit sig ända till Kvarken och snabbt vunnit
mark i bottenekosystemet eftersom de är anpassningsbara. Nordamerikansk havsborstmask förekommer i
mycket rikliga mängder på stora områden och man har därför befarat att de kommer att tränga ut de naturliga
mjukbottenarterna i Östersjön. Nordamerikansk havsborstmask kan överleva i tämligen dåliga syreförhållanden. Med hjälp av sina gångar syresätter de å ena sidan bottensedimentet, men å andra sidan kan blandningen och syresättningen på bottnen leda till att näringsämnen och miljögifter som ansamlats i bottnen utsöndras.
Bland de arter som har brett ut sig i Östersjön kan havstulpanen (Balanus improvisus) och klubbpolypen (Cordylophora caspia) fästa sig på fartyg och båtar eller exempelvis på ytan av kondensvattenrör och
orsaka besvär för människan samt indirekt öka användningen av bekämpningsmedel. Klimatförändringen kan
bidra till utbredningen av vissa skadliga arter i Östersjön, exempelvis musslan Mytilopsis leucophaeata som
härstammar från subtropiska områden, när temperaturerna stiger om vintern. Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) har också påträffats i vattenförvaltningsområdet. Våra ursprungliga arter svart smörbult (Gobius niger), stensimpa (Cottus gobio) och tånglake (Zoarces viviparus) kan förlora inte bara näringsämnen utan även skydds- och förökningsplatser till den svartmunnade smörbulten, som förökar sig effektivt.
Dessutom håller flera märlkräfts- och kräftdjursarter på att breda ut sig i Östersjön. Dessa kan konkurrera
om näringen och livsrummet med de ursprungliga arterna. Lokalt skadliga främmande arter och arter vars
spridning övervakas i kustområdet är exempelvis amerikanska kammanet (Mnemiopsis leidyi), silverruda
(Carassius gibelio), slamkrabba (Rhithropanopeus harsii) och vandrarmussla (Dreissena polymorpha).
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Klimatförändringen kan gynna spridningen av vissa skadliga arter i Östersjön i takt med att vintertemperaturerna ökar. Förekomsten av främmande arter följs upp i samband med uppföljningen av djurplankton och
bottendjur vid kusten. Man försöker hindra utbredningen av främmande arter som kommer med fartygen genom att förbättra rutinerna i hamn och för fartygstrafiken samt genom internationella avtal.

3.8 Klimatförändringens inverkan
Klimatförändringens inverkan på vattenresurserna, den övriga miljön och samhället kan redan delvis observeras och den bedöms öka väsentligt mot slutet av seklet. Finlands medeltemperatur under granskningsperioden 2020-2049 är 1,6-2,1 ºC högre än under referensperioden 1981-2010. Motsvarande nederbörd ökar
med i genomsnitt 5-7 procent. Störtregnen ökar mer än medelnederbörden. De kraftigaste regnen ökar relativt
sett mest på vintern, men största delen av störtregnen kommer även i fortsättningen på sommaren.
I det västra vattenförvaltningsområdet väntas medelnederbörden öka ca 20 procent fram till slutet av
seklet. Nederbörden kommer att öka i häftighet mer än vad medelnederbörden ökar. I takt med ökande störtregn kan sommaröversvämningar i tätorter och i små vattendrag bli allt vanligare.
Kunskaperna om konsekvenserna, särskilt för ekologin, är fortfarande bristfälliga. Beskrivningarna nedan
baserar sig på de senaste klimatscenarierna som beskrivs i handboken ”Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen vesienhoitotyössä” (på finska). I handboken finns också litteraturkällor.

Inverkan på hydrologin
Finlands medeltemperatur under granskningsperioden 2020-2049 är 1,6-2,1 ºC högre än under referensperioden 1981-2010. Motsvarande nederbörd ökar med i genomsnitt 5-7 procent. Störtregnen ökar mer än medelnederbörden. De kraftigaste regnen ökar relativt sett mest på vintern, men största delen av störtregnen
kommer även i fortsättningen på sommaren.
Uppskattningen är att den årliga avrinningen ändrar med cirka 0-10 procent före mitten av århundradet
beroende på avrinningsområdet och klimatscenario (bild 25). Vinteravrinningen ökar betydligt på grund av
snösmältning och ökade regn. På motsvarande sätt minskar avrinningen till följd av att snön smälter på våren,
särskilt i södra och mellersta Finland, då det inte längre blir ett snötäcke under de varma vintrarna.

Bild 25. Den procentuella förändringen i simulerad genomsnittlig samt maximal och minimal avrinning i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde under perioden 2010-2039 (vänster bild) och under perioden 20402069 (höger bild) jämfört med referensperioden 1981-2010. Den vänstra pelargruppen beskriver förändringen på årsnivå,
de övriga årstiderna (vinter, vår, sommar, höst). Källa: Syke, ClimVeturi -projektet.

Förändringen i vattenföringen är på årsnivå något mindre än förändringen i avrinningen, särskilt i områden
med många insjöar (bild 26). På vintern leder ökad snösmältning och regn till ökade flöden och vinteröversvämningar. På motsvarande sätt minskar våröversvämningarna i hela landet när det inte längre samlas lika
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mycket snö. Till följd av detta kan översvämningsrisken i små källsjöar minska. Vattenståndet i de stora centrala sjöarna kommer på vintern att stiga högre än i nuläget och i sin helhet ökar översvämningarnas storlek
i största delen av scenarierna.

Bild 26. Simulerad daglig vattenföring i Kumo älv och dess variationsbredd under perioden 2010-2039 (vänster bild) och
perioden 2040-2069 (höger bild) jämfört med referensperioden 1981-2010. Källa: Syke, ClimVeturi -projektet.

På grund av det ökade vinterflödet, de allt vanligare vinteröversvämningarna och den ökade kravisrisken
finns det skäl att lämna mer lagringskapacitet under vintern i de reglerade sjöarna i Södra och Mellersta
Finland. Under våren däremot minskar behovet på lagerkapacitet i genomsnitt då snööversvämningarna uteblir eller minskar. Det förekommer snörika vintrar särskilt under de närmaste decennierna, men i mitten av
århundradet blir de allt mer sällsynta i södra och mellersta Finland.
I åarna och älvarna i södra och mellersta Finland minskar vårflödena och risken för översvämningar
minskar sannolikt i de vattendrag där våröversvämningarna numera är klart störst. Däremot ökar höstens och
vinterns översvämningar och den kortare istäckningstiden på vintern ökar sannolikheten för översvämningar
av kravis i åar och älvar som är utsatta för kravis. Störtregnen förväntas öka mer än de genomsnittliga regnen
och i och med dem ökar de kraftiga sommaröversvämningarna i tätorter och i små åar och älvar. Å andra
sidan kan en längre sommar redan i sig förvärra torkan i slutet av sommaren.
Lågvattenföringarna, som har betydelse för vattenförsörjningen, minskar och perioderna med lågvattenföring under sommaren blir längre, i synnerhet i Södra och Mellersta Finland, vilket gör att vattenståndet i
många sjöar sjunker under sensommaren. Bevattning och annan vattenförsörjning försvåras avsevärt i dessa
vattendrag under de torraste somrarna. I Lappland kan minimivattenföringen däremot till och med öka, eftersom den i det nuvarande klimatet huvudsakligen infaller under vintern och vinterns vattenföring ökar. Utöver de problem som torkan orsakar kan de ökade störtregnen sommartid och de varma och regniga höstarna
och vintrarna i sin tur öka översvämnings- och kontaminationsriskerna vid vissa vattentäkter. Klimatförändringen kan också öka antalet stormar, vilket kan det påverka funktionssäkerheten i vattentäkterna, särskilt
under elavbrott.
WDI (Water Depletion Index) är en indikator på vattenknappheten som beskriver vattnets användningsgrad på vattendragsnivå. Brist på vatten innebär att människor använder för mycket vatten i förhållande till
tillgängliga förnybara vattenresurser. Under allvarlig torka kommer det att finnas utmaningar med vattnets
tillräcklighet särskilt i sydvästra Finland, ställvis även i Österbotten. Klimatförändringen förvärrar torkan något
särskilt i södra och mellersta Finland.
Havsytan i Finland uppskattas stiga cirka 80 % av det globala genomsnittet. Höjningen av havsytan i
Finska viken har uppskattats kunna vara så stor som 80–90 cm under detta århundrade. När landhöjningen
beaktas stiger havsytan enligt de genomsnittliga uppskattningarna i Finska viken cirka 30 cm och om de
högsta prognoserna förverkligas med upp till 90 cm under åren 2000–2100. På många håll längs Finlands
kust fortsätter landhöjningen ännu länge att vara kraftigare än havsvattenståndet.
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De mest betydande riskerna inom vattensektorn kommer även i framtiden att bestå av ovanliga extremfenomen såsom storöversvämningar och allvarlig torka. Sådana här fenomen är även i framtiden ovanliga,
men klimatförändringen kommer att förändra deras sannolikhet. På grund av fenomenens komplexitet och
exceptionella karaktär är det omöjligt att bedöma den exakta effekten och dessutom är de lokala skillnaderna
i olika vattendrag betydande. På sina ställen ökar klimatförändringen dock sannolikt risken för dessa extrema
fenomen (störtregn, torka) och därmed risken för stora skador och konsekvenser.

Inverkan på vattenkvaliteten och ekologin
Det är mycket svårt att skilja klimatförändringens andel från andra faktorer som påverkar vattenkvaliteten och
ekologin, såsom effekterna av markanvändning och annan mänsklig verksamhet. Vattenekosystemens funktion och verkningarna mellan olika faktorer och arter är komplicerade, så de kommande förändringarna av
klimatförändringens inverkan är mycket osäkra och ännu bristfälligt förstådda. Dessutom varierar förändringarnas storlek och riktning sannolikt avsevärt mellan olika typer av vattendrag och vattenförekomster på olika
håll i Finland.
I takt med att vattentemperaturen stiger och växtperioden blir längre kan vattendragens primärproduktion,
eutrofiering och mängd algblomningar öka. Mängderna av andra bakterier i vattnen kan också öka. I takt med
att temperaturen stiger blir sjöarnas temperaturskiktning längre sommartid och den kan bli kraftigare. Ökningen av mängden organiskt material som sjunker till bottnen ökar sannolikt syreförbrukningen. Syreförbrukningen kan också öka om temperaturen i vattenskiktet nära bottnen ökar. Å andra sidan kan den kortare
istäckta tiden vara till fördel för syretillståndet.
Bedömningarna av klimatförändringens eventuella konsekvenser för vattenorganismer och -ekosystem
är fortfarande mycket osäkra. Enligt preliminära bedömningar kommer inlandsvattennaturen att förändras
avsevärt särskilt i det arktiska området. Sydliga arter som föredrar varmt vatten sprider sig norrut och nordliga
arter som föredrar kallt vatten försvinner eller tvingas fly allt längre norrut.
Klimatförändringen och främmande arter orsakar nya hot mot vårt lands småvatten, vars status har bedömts vara svag i den nationella hotbedömningen av naturtyper. Små vattendrag, bäckar och tjärnar är särskilt känsliga för temperaturstress. I värsta fall kan bäckarna torka nästan helt. I takt med att de allt mindre
översvämningarna och torkan på sommaren blir vanligare blir de fuktiga strandzonerna smalare och växtlighetens artrikedom minskar.
Klimatförändringen ökar risken för eutrofiering. När avrinningen ökar har också risken för urlakning ökat
särskilt vintertid. I södra och sydvästra Finlands kustområden torde de snöfria åkrarna öka urlakningen av
fosfor och kväve i vattendragen på vintern. Åkerns egenskaper - jordart, lutning, växtart och såmetod - påverkar urlakningen av partikelformig och upplöst fosfor och nitrat. Olika spridningsmekanismer för fosfor och
kväve förutsätter olika åtgärder för att minska näringsbelastningen. I och med att tjälen minskar kan erosionen
från marken öka på vintern.
Odlingen av torvmarker orsakar ungefär hälften av växthusgasutsläppen från jordbruket. Dessutom urlakas cirka tre gånger mer kväve från torvåkrarna jämfört med mineraljordar. På senare tid har en betydande
del av åkrarna röjts på organisk mark. Åkerröjning har gjorts särskilt i Österbotten och Norra Finland. Tillväxten påverkas av att husdjursproduktionen utvidgas och därmed behovet av större åkerarealer för foderproduktion och gödselspridning. Fram till 2040 har man uppskattat att arealen av organiska odlingsmarker i södra
Finland kommer att öka med cirka 7 procent (12 000 ha) och i norra Finland med 22 procent (18 000 ha)
jämfört med nivån 2013 (Haakana m.fl. 2015).
Ökningen av hydrologiska extrema fenomen förstärker sannolikt urlakningen av metaller och surhet från
jordmånen, särskilt från sura sulfatjordar. Till följd av detta ökar sannolikheten för att vattenekosystemen och
fiskbeståndet exponeras för giftiga metallföreningar. Höga halter av giftiga föreningar förekommer särskilt
efter långa torra perioder och de påföljande störtregnen. Problemet kan framträda särskilt i lågsjöarnas avrinningsområden, där variationerna i vattenföringen är snabba. Surhetsskador kan förebyggas genom att höja
grundvattennivån så att sulfidhaltiga jordlager täcks av vatten, till exempel genom reglerad dränering inom
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jordbruket och pumpning av tillskottsvatten i diken. Enligt strategin för att minska surhets- och metallbelastningen är utmaningen dock bristen på kostnadseffektiva metoder för att minska belastningen eller svårigheterna att ta dem i bruk samt hur långvariga effekterna av belastningen är. Belastningsrisken ökar förutom på
grund av de föränderliga väder- och vattenförhållandena även på grund av landhöjningen och markpackningen i torrläggningsområdena, vilket medför ett tryck på att öka torrläggningsdjupet.
Förändringarna i näringsbelastningen i skogsområdena har hittills undersökts i mindre utsträckning än på
åkrarna. När avrinningen och störtregnen ökar, ökar sannolikt också näringsämnesbelastningen eftersom en
betydande del av näringsämnena i skogsområdena sköljs ut i vattendragen vid översvämning. Ökad avrinning
under den tjälfria tiden ökar risken för erosion. I projektet MetsäVesi granskades förändringen i belastningen
från skogsbruksdominerade avrinningsområden på basis av långa tidsserier. I belastningen av kväve och
organiskt kol från skogarna och myrarna observerades en stigande trend i materialet för 12 avrinningsområden åren 1978-2018. Samtidigt som luftens temperatur har stigit har hydrologin förändrats och det sura nedfallet har minskat, vilket kan förklara den ökade belastningen. I fråga om fosfor har belastningen däremot
minskat något, vilket antas bero på att fosforgödslingen i myrskogarna har upphört och att man övergått till
långsamt lösliga gödselmedel. Skillnaderna mellan regniga och torra perioder syns tydligt i ämnesflödena så
att regniga år ökar urlakningen. Klimatförändringens inverkan på ämnesflödena syns tydligt, men förklarar
inte allena förändringen. (Finér m.fl. 2020).
Att ytvattnen blir mörkare beror på att mängden löst organiskt kol från markområdena har ökat. En stor
ökning av mängden organiskt kol i ytvattnen har observerats i de nordliga vattendragen, från småvatten till
stora sjöar och åar och älvar. Det har observerats att klimatförändringen i genomsnitt förstärker vattnets
mörkfärgning. Problemet gäller dock inte alla vattendrag, utan de lokala skillnaderna beroende på avrinningsområdets egenskaper, jordarter och markanvändning är stora. Dessutom har det konstaterats att minskningen av surt nedfall och förändringar i markanvändningen, såsom intensiv dikning, påverkar vattnens mörkfärgning. Mörkfärgningen påverkar vattendragens primärproduktion till exempel genom att ändra ljusförhållandena och öka de syrefattiga förhållandena. Den ökande nedbrytningsverksamheten ökar fortfarande utsläppen av växthusgaser. Att sjöarna blir mörkare och eutrofieringen förändrar också algsamhällenas struktur.

Inverkan på grundvattnen
Mindre är känt om klimatförändringens inverkan på grundvattenresurserna än om dess inverkan på ytvattnen. Enligt beräkningar stiger grundvattennivåerna under vintern och sjunker något under sensommaren.
De lägsta grundvattennivåerna under sommaren och hösten sjunker allt lägre, särskilt i södra och mellersta
Finland, vilket ökar riskerna i vattentjänsterna särskilt i de fall då den är beroende av små grundvattenförekomster. De torra perioderna ökar riskerna och problemen för vattentjänsterna som är beroende av grundvattenresurserna. I stora grundvattenförekomster påverkar nederbördens och smältningens årstidsrytm
mindre än i små. De lägsta nivåerna har förekommit i de allra största grundvattenförekomsterna med fördröjning först efter att ytvattnens torrperioder upphört. På grund av växtperioden och avdunstningen hamnar
sommarregnen sällan i grundvattnet och påverkar därför i allmänhet inte grundvattnet i någon större utsträckning. Regn och smältvatten under höst och vinter kompletterar effektivt grundvattenresurserna, men å andra
sidan kan störtregn, långa nederbördsperioder och översvämningar försämra grundvattnets kvalitet. Grundvattnets uppkomst beror förutom på vattensituationen även på tjälen. Tjälmängden minskar i genomsnitt i och
med klimatförändringen, mest i södra, sydvästra och västra Finland (ilmasto-opas.fi). Mängden tjäle påverkas
förutom av köldsumman även av mängden snö, vars minskning i sin tur kan öka tjälen. Variationen i tjälmängden förblir stor särskilt under de närmaste årtiondena.
Höst- och vinterregnen förutspås öka, vilket kan leda till att grundvattnets kvalitet försämras. När jordmånen är vattenmättad kan smutsigt ytvatten filtreras mer än vanligt direkt till grundvattentäkternas brunnar.
Växtskydds- och bekämpningsmedel och metaboliter såsom koliforma bakterier och läkemedelsrester orsakar störst risk i ytavrinning och sipprande vatten. Risken ökar särskilt i sådana områden där grundvattenytan
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ligger nära markytan. Det kan förekomma problem i vattenkvaliteten också i små grundvattenförekomster,
där de minskade grundvattenflödena leder till syrebrist och höga halter av upplöst järn och mangan samt
andra metaller.

Övriga konsekvenser
I SIETO-projektet har man inom vattensektorn i Finland bedömt att de största riskerna för vattentjänsterna
är dagvattenöversvämningar, stora översvämningar i vattendrag, risker orsakade av torka och risker orsakade av extrema väder. Dessutom bedömdes den nuvarande biologiska mångfalden uppleva betydande risker, bland annat förändringar och övergångar i arternas utbredning, förändringar i livsmiljöerna, en ytterligare
försämring av de hotade arternas framgång samt främmande arter. Inom jordbruket och andra naturresurssektorer är risken för sjukdomar och skadedjur, ökningen av extrema väderfenomen och torka de största
riskerna. Klimatförändringens inverkan på befolkningens hälsa är globalt sett betydligt mindre än genomsnittet i Finland, men även dessa kommer att förekomma.
Produktionssektorer som drar nytta av klimatförändringen kan i Finland möjligen vara jord- och skogsbruket och de som förbrukar energi för uppvärmning. Produktionskapaciteten inom jordbruket kan förbättras
genom en längre växtperiod och högre värmesumma. Att klimatet blir extremare, till exempel att störtregn
och torka blir vanligare, samt ett ökat sjukdoms- och skadedjurstryck kan dock orsaka oförutsedda olägenheter. Likaså kan den eventuella nyttan av temperaturökningen inom skogsbruket mycket väl avskaffas på
grund av riskerna för torka, stormar och skadedjur. Produktionspotentialen för vattenkraft har bedömts öka
med cirka 5 procent under perioden 2040–2069. Dessutom kan turismen få en relativ nytta i det europeiska
perspektivet. Kostnaderna för byggande av fastigheter och trafikrelaterat byggande skulle öka något under
de närmaste årtiondena och mer senare. Klimatförändringen är förknippad med avsevärda osäkerhetsfaktorer och i synnerhet globala risker och indirekta konsekvenser kan bli mycket stora på längre sikt.
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4 Vattnens status
4.1 Ytvattnen
4.1.1 Ytvattnens ekologiska status
Bedömningen av ytvattnens ekologiska status, det vill säga klassificeringen, görs utifrån biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. De skadliga ämnen som fastställts på nationell nivå
har inte påverkat klassificeringen, eftersom överskridningar av deras miljökvalitetsnormer inte har konstaterats i vattenförvaltningsområdet. Vattenförekomsternas status indelas i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Beskrivning av klassificeringsmetoden samt typspecifika klassgränser för åar, sjöar
och kustvatten finns i del 2 i förvaltningsplanen.
Vid bedömningen av ytvattnens status har man granskat alla vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet: 625 sjöar eller delar av sjöar, 439 åar och älvar eller delar av dem samt 134 kustvattenförekomster. I
västra vattenförvaltningsområdet har 75 procent av åarnas och älvarnas längd samt 41 procent av sjöarnas
och 76 procent av kustvattenförekomsternas areal en status som är sämre än god (bilderna 27 och 28). I
Österbotten har vattendragen förbättrats en aning jämfört med den förra klassificeringen, bland annat på
grund av den rådande perioden med bättre surhetsförhållanden. I vissa delar av vattnen har också fosforhalterna sjunkit något. Å andra sidan har utvecklingen i en del av vattnen, exempelvis i kustvatten och sjöar, gått
mot det sämre. Klassificeringsnivån visas på bild 29.
Vattnens status i vattenförvaltningsområdet försämras särskilt av eutrofiering, partikelbelastning, sur
mark och strukturella förändringar, såsom dammar och rensningar. Närings- och partikelbelastningen härstammar till största delen från jordbruk, glesbebyggelse, skogsbruk och torvproduktion. Lokalt påverkas vattnen också av punktbelastning och pälsproduktion. Största delen av landets sura sulfatjordar finns i västra
Finlands kustområde. Dränering av sulfatjordarna leder till en avsevärd surhets- och metallbelastning, vilken
försämrar statusen i synnerhet i åarna vid kusten. Åarna i de österbottniska landskapen har under årens lopp
kraftigt påverkats genom rensning, uträtning, fördämning och reglering. De här åtgärderna har hindrat fiskarnas fria vandringar och minskat antalet lämpliga livsmiljöer och deras kvalitet.
Närmare klassificeringsuppgifter per grundvattenområde finns i datasystemet för vattenvården
(www.syke.fi/avointieto) och i karttjänsten för vattenvården på adressen http://paikkatieto.ymparisto.fi/paverkavattnen.
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Bild 27. Ytvattnens ekologiska status % av sjöarealen, å- eller älvlängden och kustvattenarealen.
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Bild 28. Övergripande bedömning av ytvattnens ekologiska status i det västra vattenförvaltningsområdet. På bilden syns
också de vattenförekomster som har betecknats som konstgjorda och kraftigt modifierade. På kartan presenteras deras
status i förhållande till den maximala ekologiska potentialen
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Förändringar i vattnens status efter den föregående planeringsperiodens klassificering
Ytvattnens status i det västra vattenförvaltningsområdet är till största delen oförändrad i förhållande till
den föregående klassificeringen 2006–2012. De flesta förändringarna har skett i mindre vatten. Dessutom
har nya mindre vattenförekomster tagits med i behandlingen. Verkliga statusförändringar har skett bara i en
liten del av vattenförekomsterna. En avsevärd andel av de konstaterade klassförändringarna beror på ändrade metoder, nytt övervakningsmaterial eller ändrad typ för vattenförekomsten. Man har särskilt använt mer
biologiskt övervakningsmaterial i den klassificering som nu presenteras än i den föregående.
Tolkningen av förändringar i ytvattnens status är besvärlig på kort sikt. Klassificeringen av vattnens status
under den föregående planeringsperioden baserade sig i huvudsak på material från övervakningarna 2006–
2012. Man har emellertid bland annat på grund av kostnadsskäl varit tvungen att gallra i övervakningarna
under de senaste åren, och därför har man för att garantera representativiteten och jämförbarheten i den nya
klassificeringen använt material från 2012–2018 som delvis är överlappande med den föregående klassificeringen. Å andra sidan kan en övervakning med den här tidtabellen inte heller ge fullt tillräcklig bakgrundsinformation som grund för en bedömning av förändringarna, delvis beroende på de resurser som är tillgängliga
för övervakningen, men framför allt på den naturliga variationen i förhållandena under olika år.

Åar och älvar
Vattendragen i det västra vattenförvaltningsområdet befinner sig till största delen i måttlig eller sämre
statusklass. Vattendrag som klassificeras som dåliga finns i synnerhet i Österbotten. Delar av vattendrag som
har god eller hög status finns närmast i Kumo älvs övre lopp, exempelvis i Keuru- och Pihlajavesistråten.
Vattendragens status i det västra vattenförvaltningsområdet är sämre än i Finland i genomsnitt.
Deras status försämras särskilt av eutrofiering till följd av diffus belastning. Statusförändringarna tar sig
uttryck bland annat i grumligt vatten, förändrade vattenmängder, igenslamning och förändrat fiskbestånd. I
Österbotten påverkas vattendragens tillstånd utom av eutrofiering också av de sura sulfatjordarna och av
strukturella förändringar i vattnen. De metaller som sköljs ur de sura sulfatjordarna påverkar också ytvattnens
kemiska status. Rensningar och muddringar har också försämrat tillståndet i vattenförvaltningsområdets vattendrag, och dessutom finns det flera betydande vandringshinder i dem, såsom dammar och kraftverk.

Sjöar
Sjöarna i vattenförvaltningsområdet har till största delen god eller måttlig status, men här finns också
sjöar med otillfredsställande status. Dessutom finns det några sjöar med hög status, bland annat Lestijärvi,
Storkisko, Toisvesi, Hahmajärvi och Takajärvi. Sjöarnas tillstånd försämras framför allt av eutrofieringen. Ett
nytt hot mot sjöarna är det allt mörkare vattnet och den ökade humushalten. Största orsaken till det försämrade tillståndet är jord- och skogsbruket och den diffusa belastningen från torvtäkt. Den inre belastningen till
följd av den yttre plågar många sjöar, även om det ofta är svårt att bedöma den inre belastningen. I sjöarna
tar sig det försämrade tillståndet uttryck i grumlighet, algblomningar (cyanobakterier), förändringar i fiskbeståndet och igenväxning.

Kustvatten
Kustvattnen klassificeras till största delen som måttliga; det finns också ganska rikligt med kustvattenförekomster med god och med otillfredsställande status. Skärgårdshavet och vattnen utanför de största städerna, som Åbo, Björneborg, Vasa, Karleby och Jakobstad, har måttlig status och de inre vikarna i områdena
otillfredsställande och delvis dålig status. Huvuddelen av norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken
har klassificerats som god. Tillståndet i områdena i den inre skärgården försämras genom den belastning av
näringsämnen som avloppsvatten och vattendragen för med sig. De grunda och slutna delarna av skärgården
är känsliga för belastningen. Utöver belastningen från vattendragen försämrar också den allmänna eutrofieringsutvecklingen i Östersjön tillståndet i skärgården. Kustvattnens försämrade status tar sig uttryck bland
annat i lägre siktdjup, en ökning av trådalger och blomningar av cyanobakterier samt å andra sidan en tillbakagång av den viktiga blåstången.
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Särskilda områden
Den ekologiska statusen i ytvattenförekomster i särskilda områden är mycket varierande. Bland de vattenförekomster som används för ytvattentäkt har exempelvis nedre loppet av Esse å och nedre loppet av
Kyro älv måttlig ekologisk status. De sjöar där man tar ytvatten har god eller måttlig status. Sjöarna i vattenramdirektivets register över skyddsområden (Naturaområden) har till största delen god eller måttlig status,
likaså kustvattnen. Särskilda områden med otillfredsställande status är vissa skyddade vikområden och uppdämda havsvikar.

Småvatten
I inre delen av det västra vattenförvaltningsområdet finns det mer sjöar och markanvändningen är mer
dominerad av skogsbruk, vid kusten dominerar jordbruket och sjöarna är färre. Det finns rikligt med betydande
grundvattenområden, särskilt i områdets östra del, vilkas inverkan på källvattnen är stor. Jordbruket och den
mycket effektiva dräneringen av låglänta marker för jord- och skogsbruket utgör de viktigaste orsakerna till
att småvattnen är hotade. I Österbotten är dikningsintensiteten störst i landet. I Egentliga Finland är största
delen av de starkt hotade strömvattentyperna i lermarker och de naturligt näringsrika tjärnarna belägna. Utöver de hydrologiska förändringarna och förändringar i älv- och åbäddarna är områdets speciella problem de
sura sulfatjordarna.
Klassificeringsmaterialet och -resultaten har behandlats ingående i vattenförvaltningsområdets åtgärdsprogram. Man kan bekanta sig med de närmare vattenförekomstvisa klassificeringsuppgifterna (på finska) i miljöförvaltningens miljö- och geodatatjänst samt i miljöförvaltningens karttjänst för vattnens status.

Kraftigt modifierade och konstgjorda vatten
Tabell 17 visar en sammanställning av de konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomsternas status i förhållande till den bästa uppnåeliga statusen.
Tabell 17. Statusen för de konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomsterna i förhållande den till bästa uppnåeliga statusen i det västra vattenförvaltningsområdet.
Delområde

Vattenförekomst

Status i förhållande till den

Ytterligare information

maximala ekologiska potentialen
Lestijoki-Pöntiönjoki

Kinarehenoja

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Perho å-Kelviå å

Sjögruppen i Perho ås mellersta

Måttlig

Kraftigt modifierad

Vissavesi konstgjorda sjö

Måttlig

Konstgjord

Venetjoki

Måttlig

Kraftigt modifierad

Venetjoki konstgjorda sjö

Måttlig

Konstgjord

Patananjokis nedre lopp

Måttlig

Kraftigt modifierad

Patana konstgjorda sjös påfyll-

Måttlig

Konstgjord

Måttlig

Konstgjord

lopp

nadskanal
Patana konstgjorda sjö
Vattendrag som myn-

Öjasjön

nar ut i Larsmo-Öja-

God

Kraftigt modifierad

Larsmosjön

sjön

Kurejoki

Måttlig

Kraftigt modifierad

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Välijoki

Måttlig

Kraftigt modifierad

Esse å

Måttlig

Kraftigt modifierad

Esse ås nedre lopp

Måttlig

Kraftigt modifierad
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Lappo å

Lappo ås nedre lopp
Nurmonjoki

Kyro älv

Kraftigt modifierad

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Hirvijärvi konstgjorda sjö

Måttlig

Konstgjord

Varpula konstgjorda sjö

Måttlig

Konstgjord

Tiisijärvi-Hirvijärvi-dike

Måttlig

Konstgjord

Liikapuro konstgjorda sjö

God

Konstgjord

Kalajärvi konstgjorda sjö

God

Konstgjord

Kihniänjoki

Tillfredsställande

Kraftigt modifierad

Seinäjoki

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Kyrkösjärvi konstgjorda sjö

Måttlig

Konstgjord

Pitkämö konstgjorda sjö

Otillfredsställande

Konstgjord

Kyro älvs övre lopp

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Kyrö älvs mellersta del

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Molnträsket
Närpes å

Måttlig

Närpes ås övre lopp
Säläisjärvi
Kivi- och Levalampi konstgjorda

Hög
Måttlig

Konstgjord
Kraftigt modifierad

God

Konstgjord

Måttlig

Konstgjord

sjö
Västerfjärden

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Ikalisrutten

Pappilanjoki

Måttlig

Kraftigt modifierad

Näsijärviområdet

Tammerkoski

God

Kraftigt modifierad

Måttlig

Kraftigt modifierad

God

Kraftigt modifierad

Soininjoki
Pyhäjärviområdet

Nokianvirta

och sjön
Vånå
Kumo älvs nedre

Loimijoki 35.922_y01

Måttlig

Kraftigt modifierad

lopp - Loimijoki

Loimijoki 35.911_y01

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Kumo älvs övre del

Måttlig

Kraftigt modifierad

Kumo älvs mellersta del

Måttlig

Kraftigt modifierad

Kumo älvs nedre lopp

Måttlig

Kraftigt modifierad

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Eteläselkä
Eura å - Lapinjoki -

Inloppet till Raumo

Måttlig

Kraftigt modifierad

Sirppujoki

Ruotsinvesi - Velhovesi

Måttlig

Kraftigt modifierad

Inloppet till Nystad

Måttlig

Kraftigt modifierad

Sirppujoki

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Nystadsregionen

Puttanjoki

Måttlig

Kraftigt modifierad

Skärgårdshavet

Resoviken

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Hamnen och Runsalasunden

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Sötvattenbassängen i Pargas

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Havsområdet utanför Nådendals

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

S:t Mariebassängen

Otillfredsställande

Konstgjord

Pemaråns mellersta del

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Pemaråns nedre lopp

Otillfredsställande

Kraftigt modifierad

Måttlig

Kraftigt modifierad

hamn
Pemarån - Aura å

Vånåstråten

Teuronjoki
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Ekologisk klassificeringsnivå
Miljöförvaltningens övervakning har fokuserat på de största sjöarna och vattendragen, där det ofta även
förekommer obligatorisk kontroll, samt på kustvattnen utanför de största städerna och tätorterna. Av denna
orsak har 83 procent av sjöarnas totala areal och 69 procent av åarnas och älvarnas längd klassificerats
utifrån biologiskt material. I så fall har det funnits uppgifter om antingen en (begränsat) eller flera (omfattande)
biologiska kvalitetsfaktorer. Man har klassificerat 9 procent av sjöarnas areal och 23 procent av åarnas och
älvarnas längd utifrån vattenkvalitetsresultaten. Om 8 procent av sjöarnas och 8 procent av åarnas och älvarnas areal fanns det mycket litet uppgifter eller inga uppgifter alls. I så fall gjordes statusbedömningen som
en expertbedömning utifrån belastnings- och modelluppgifter. Andelen belastning i modellerna har delvis preciserats genom en kartstudie. Cirka 1 procent av sjöarealen och 1 procent av åarnas och älvarnas längd har
helt lämnats oklassificerad på grund av motstridiga belastnings- och modellresultat för vattenförekomsten.
Särskilt i små vattenförekomster är resultaten av modellen riktgivande.
Vid kusten har 96 procent av arealen klassificerats utifrån biologiska kvalitetsfaktorer. I synnerhet i de
stora vattenförekomsterna i ytterskärgården beskriver övervakningsmaterialet inte nödvändigtvis statusen i
hela vattenförekomsten på ett tillförlitligt sätt. För en del av vattenförekomsterna finns det ett tämligen omfattande biologiskt material, men på grund av varierande förhållanden behöver det anpassas. Cirka 3 procent
av arealen har klassificerats som en expertbedömning.
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Bild 29. Ytvattnens ekologiska klassificeringsnivå i det västra vattenförvaltningsområdet.
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4.1.2 Kemisk status

Ytvattnens kemiska status bestäms i förhållande till miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnen som
EU listat. Det finns två klasser: God status och sämre än god status. Klassificeringsmetoden och kriterierna
beskrivs i del 2 av förvaltningsplanen. Efter den föregående klassificeringsomgången har miljökvalitetsnormen för polybromerade difenyletrar flyttats från vatten till fisk och kvalitetsnormen har blivit strängare. Den
skärpta kvalitetsnormen ledde till att den kemiska statusen blev dålig i hela Finland och därmed också i alla
vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet (bild 30).
Den centralaste orsaken till dålig kemisk status i västra vattenförvaltningsområdet är, förutom polybromerade difenyletrar, att kvicksilver ansamlas i fisk på grund av långväga föroreningar (bild 31). Risken för att
kvicksilverhalten i fiskar i humusvatten överskrider kvalitetsnormen på områden där långväga transport har
ökat nedfallet av kvicksilver och ackumulering i fisk märks som dålig kemisk status i vattenförvaltningsområdets vattendrag. Kvalitetsnormen för kvicksilver i abborre bedöms överskridas i 710 vattenförekomster, av
vilka det endast finns uppmätt kvicksilverinformation om en del. Den bedömning som i huvudsak görs genom
modellering preciseras i och med att den information som mäts ständigt ökar. När man granskar klassificeringen som baserar sig på kvicksilverhalten i abborre bör man beakta att kvalitetsnormen för den fisk som
används i den kemiska klassificeringen inte är densamma som gränsvärdet för kvicksilver i fisk som används
som föda.

Vad är orsaken till de höjda kvicksilverhalterna i de finska vattnen?
Kvicksilverhalterna i insjöfiskar som orsakas av mänsklig verksamhet bedöms ha ökat betydligt. I fråga om
skogssjöar anses ökningen främst bero på kvicksilver som hamnat i vattnet och marken via luften. I industrialiserade länder är användningen av kvicksilver kraftigt begränsad eller förbjuden. På norra halvklotet kommer merparten av kvicksilvret i atmosfären från förbränningen av fossila bränslen, särskilt stenkol. Det är
svårt och dyrt att rena rökgaserna från kvicksilver eftersom det mesta av kvicksilvret finns i gasform. Å andra
sidan minskar även utsläppen av kvicksilver i viss mån i samband med borttagningen av andra orenheter.
Man har utvecklat tekniker för kvicksilverrening, men dessa är relativt dyra. Energibehovet i hela världen ökar
och därför tror man också att kvicksilverbelastningen i atmosfären kommer att öka utan bindande skyldigheter
att minska utsläppen i luften. Eftersom kvicksilver sprider sig långt kan nedfallet öka även i Finland. Förhoppningarna är att Minamatakonventionen som undertecknades 2013 ratificeras av många länder och kan stoppa
den ökande kvicksilverbelastningen globalt. Även i bästa fall förväntas det ta årtionden eller århundraden för
vattnen att återhämta sig. Den möjliga återhämtningen förväntas vara snabbast i sjöar med ett litet tillrinningsområde i förhållande till sjöns storlek.
Tidigare uppmättes anmärkningsvärt höga kvicksilverhalter i fisk nedströms från kloralkaliindustrin och träförädlingsindustrin. Detta berodde på att kvicksilver användes i industriprocesserna eller som slembekämpningsmedel i rörledningar. Nu har dock halterna i stora vattenområden (bl.a. sträckorna längs Kymmene älv
och Kumo älv) sjunkit avsevärt. Numera är kvicksilverhalten i fisk i skogssjöar på numera samma nivå eller
ställvis rentav högre än i de tidigare problemområdena.
I den omfattande kartläggningen (över 1 600 prov) från 2010–2012 som gjordes för bedömningen av kemisk
status inom vattenvården överskred 30 procent av alla abborrar gränsvärdet för kvicksilver (0,20–0,25 mg/kg)
enligt Statsrådets förordning (1022/2006). Gränsvärdet för fiskens ätlighet är 0,5 mg/kg (1 mg/kg för vissa
rovfiskar). Halterna är höga särskilt i sjöar med mörkt vatten eftersom det i deras avrinningsområden oftast
finns rikligt med myrar, som är gynnsamma miljöer för kvicksilvret att omvandlas till metylkvicksilver. Denna
kvicksilverförening som förekommer i fisk är den giftigaste av kvicksilverföreningarna. I vissa undersökningar
har man kunnat påvisa att skogsvårdsåtgärder, såsom kalhygge och markberedning, främjar bildningen av
metylkvicksilver i markens ytskikt och att kvicksilvret belastar vattnen flera år efter åtgärderna. Å andra sidan
har man inte upptäckt att till exempel dikningen av torvmarker påverkar belastningen från kvicksilver eller
metylkvicksilver på lång sikt (30 år). Forskningsrönen är dock begränsade.
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Bild 30. Ytvattnens kemiska status på vattenförvaltningsområdet
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Bild 31. Överskridningar av miljökvalitetsnormen för kvicksilver i ytvattnen på vattenförvaltningsområdet. Både överskridningar som baserar sig på mätningar och överskridningar som baserar sig på sannolikheter (expertbedömning utifrån vattenförekomstens typ och nedfallskarta) ingår.
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Med undantag av kvicksilver beror överskridningarna av miljökvalitetsnormerna på nickel- och kadmiumutsläppen från dräneringen av sura sulfatjordar (bild 32 och tabell 18). Enligt mätningarna finns det 24 sådana
vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet. Dessutom finns det enligt expertbedömningen 15 objekt i vattenförvaltningsområdet som överskrider miljökvalitetsnormen för nickel och/eller kadmium.
Bland de nya prioriterade ämnena benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten och naftalen överskrider halterna kvalitetsnormen i Kaijanjoki-Yltiänjoki. Orsaken till detta är trävaruimpregneringen som fungerat i området sedan 1950-talet.
Tabell 18. Ämnen som försämrar vattenförekomstens status och deras halter samt den huvudsakliga orsaken till att
gränsvärdet överskrids i de ytvatten i vattenförvaltningsområdet vars kemiska status enligt mätningarna är sämre än
god. Kvicksilveröverskridningar som orsakas av nedfall och polybromerade difenyletrar ingår inte.
Vattenföre-

Delområde för

komst

planeringen

Ämne som försäm-

Ämne som försämrar statusen

rar statusen

Huvudsaklig orsak till
att ett ämne över-

halt

gränsvärde

medelvärde, maximi-

medelvärde, maxi-

halt eller halten i biota

mihalt eller halten i

skrids

biota
Lochteå å

Lestijoki-

Kadmium (Cd)

Pöntiönjoki

Kinarehe-

Lestijoki-

noja

Pöntiönjoki
Lestijoki-

Kirkkojärvi

Nickel (Ni)

Kvicksilver (Hg)

0,19 µg/kg, 0,36

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

6,2 µg/kg, 43 µg/kg

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

331 µg/kg fv

250 µg/kg fv

Pöntiönjoki

sura sulfatjordar

sura sulfatjordar

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Lestijoki-

Lestijokis
nedre lopp

250 µg/kg fv

risken för långväga
transport och natur-

Kvicksilver (Hg)

440 µg/kg fv

250 µg/kg fv

Pöntiönjoki

järvi

Perho

298 µg/kg fv

förhållandena
Lestijoki-

Lehtosen-

Kvicksilver (Hg)

Pöntiönjoki

risken för långväga
transport och naturförhållandena

ås

Perho å-Kelviå

nedre lopp

å

Såkabäcken

Perho å-Kelviå

Nickel (Ni)

Kadmium (Cd)

å
Kelvio å

Perho å-Kelviå

Perho å-Kelviå

Perho

å

ås

0,11 µg/kg, 0,22

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

0,1 µg/kg, 0,45 µg/kg

sura sulfatjordar

sura sulfatjordar

µg/kg
Kadmium (Cd)

å
sjögruppen i

1,8 µg/kg, 59 µg/kg

Kvicksilver (Hg)

0,103 µg/kg, 0,16

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

359 µg/kg fv

250 µg/kg fv

sura sulfatjordar

anläggandet av den
konstgjorda sjön

mellersta
lopp
Perho ås

Perho å-Kelviå

mellersta

å

Kvicksilver (Hg)

270 µg/kg fv

250 µg/kg fv

anläggandet av den
konstgjorda sjön

lopp
Vissavesi

Perho å-Kelviå

konstgjorda

å

Kvicksilver (Hg)

400 µg/kg fv

250 µg/kg fv

anläggandet av den
konstgjorda sjön

sjö
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Patana

Perho å-Kelviå

konstgjorda

å

Kvicksilver (Hg)

420 µg/kg fv

250 µg/kg fv

anläggandet av den
konstgjorda sjön

sjö
Kaartunen

Nedre lop-

vattendragen

Kvicksilver (Hg)

227 µg/kg fv

200 µg/kg fv

risken för långväga

som mynnar ut i

transport och natur-

Larsmo-Öjasjön

förhållandena

Lappo å

Kadmium (Cd)

pet av

0,12 µg/kg, 0,15

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

sura sulfatjordar

3,6 µg/kg, 43 µg/kg

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

sura sulfatjordar

0,19 µg/kg, 0,28

0,1 µg/kg, 0,45

sura sulfatjordar

µg/kg

µg/kg

0,2 µg/kg, 0,36 µg/kg

0,1 µg/kg, 0,45

Kauhavanjoki å
Kyro älvs

Kyro älv

Nickel (Ni)

Kyro älv

Kadmium (Cd)

nedre lopp
Orisberg å

Lehmäjoki

Kyro älv

Kadmium (Cd)
Nickel (Ni)

7,1 µg/kg, 49 µg/kg

sura sulfatjordar

µg/kg
4,0 µg/kg, 34 µg/kg

Liikapuro

Kyro älv

Kvicksilver (Hg)

283 µg/kg fv

250 µg/kg fv

konstgjorda

anläggandet av den
konstgjorda sjön

sjö
Molnobäcke

Närpes å

n

Kadmium (Cd)
Nickel (Ni)

0,13 µg/kg, 0,2 µg/kg
4,06 µg/kg, 31 µg/kg

0,1 µg/kg, 0,45

sura sulfatjordar

µg/kg
4,0 µg/kg, 34 µg/kg

Härkmeriån

Storå-Lapp-

Kadmium (Cd)

fjärds å och

0,14 µg/kg, 0,24

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

280 µg/kg fv

200 µg/kg fv

sura sulfatjordar

Tjöck å
Kangasjärvi

Storå-Lapp-

Kvicksilver (Hg)

fjärds å och
Tjöck å
Malax å

Österbottens
kust

Toby-Lai-

Österbottens

hela ås

kust

förhållandena
Kadmium (Cd)
Nickel (Ni)

Kadmium (Cd)
Nickel (Ni)

nedre lopp
Kimo å

Österbottens

Kadmium (Cd)

kust
Harsström

Österbottens

Kadmium (Cd)

kust
Solf å

Österbottens
kust

Vörå å

Österbottens
kust

risken för långväga
transport och natur-

Kadmium (Cd)
Nickel (Ni)

Kadmium (Cd)
Nickel (Ni)

0,21 µg/kg, 0,51

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

6,5 µg/kg, 53 µg/kg

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

0,23 µg/kg, 1,37

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

8,7 µg/kg, 56 µg/kg

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

0,13 µg/kg, 0,22

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

0,14 µg/kg, 0,22

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

0,11 µg/kg, 2,5 µg/kg

0,1 µg/kg, 0,45

23,3 µg/kg, 268

sura sulfatjordar

sura sulfatjordar

sura sulfatjordar

sura sulfatjordar

sura sulfatjordar

µg/kg

µg/kg

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

0,26 µg/kg, 0,44

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

sura sulfatjordar

96

Petalax å

Österbottens

Kadmium (Cd)

kust
Havsområ-

Österbottens

det utanför

kust

Nickel (Ni)

7,0 µg/kg, 61 µg/kg

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

0,23 µg/kg, 0,37

0,1 µg/kg, 0,45

µg/kg

µg/kg

11,0 µg/kg, 24 µg/kg

9,6 µg/kg, 34 µg/kg

sura sulfatjordar

0,46 µg/kg, 1,38

0,22 µg/kg, 0,45

sura sulfatjordar

µg/kg

µg/kg

36,3 µg/kg, 40 µg/kg

9,6 µg/kg, 34 µg/kg

14,7 µg/kg, 38 µg/kg

9,6 µg/kg, 34 µg/kg

408 µg/kg fv

250 µg/kg fv

sura sulfatjordar

Kyro älv
Södra

Österbottens

stadsviken -

kust

Kadmium (Cd)
Nickel (Ni)

Kråkfjärden
Stenskärs-

Österbottens

fjärden

kust

Toisvesi

Näsijärviområ-

Nickel (Ni)

Kvicksilver (Hg)

det och sjön

Näsijärviområ-

(N60

det och sjön

95.40)x1

Tarjanne

Ruovesi

Näsijärviområ-

(N60

det och sjön

96.10)x2

Tarjanne

Kirkkojärvi

Ikalisstråten

Aurajärvi

risken för långväga
transport och natur-

Tarjanne
Näsijärvi

sura sulfatjordar

förhållandena
Kvicksilver (Hg)

252 µg/kg fv

220 µg/kg fv

Kvicksilver (Hg)

297 µg/kg fv

220 µg/kg fv

förorenad av industri

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Kvicksilver (Hg)

230 µg/kg fv

220 µg/kg fv

risken för långväga

och sjön

transport och natur-

Jämijärvi

förhållandena

Ikalisstråten

Kvicksilver (Hg)

262 µg/kg fv

250 µg/kg fv

risken för långväga

och sjön

transport och natur-

Jämijärvi

förhållandena

Kumo älvs

Kumo älvs

nedre lopp

nedre lopp - Lo-

Kvicksilver (Hg)

298 µg/kg fv

200 µg/kg fv

förorenad av industri

Kadmium (Cd)

0,14 µg/kg, 0,45

0,1 µg/kg, 0,45

Cd och Ni sura sul-

µg/kg

µg/kg

fatjordar och förore-

3,8 µg/kg, 62 µg/kg

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

Kvicksilver (Hg)

590 µg/kg fv

200 µg/kg fv

Kvicksilver (Hg)

229 µg/kg fv

220 µg/kg fv

imijoki
Tattaranjoki

Kumo älvs
nedre lopp - Lo-

Nickel (Ni)

imijoki
Kumo älvs

Kumo älvs

mellersta

nedre lopp - Lo-

lopp

imijoki

Pehkijärvi

Kumo älvs
nedre lopp - Lo-

Iso-Längelmä-

nen

vesi och

förorenad av industri

risken för långväga
transport och natur-

imijoki
Valkea-Koti-

nade områden

förhållandena
Kvicksilver (Hg)

294 µg/kg fv

250 µg/kg fv

Kadmium (Cd)

0,02 µg/kg, 0,46

0,1 µg/kg, 0,45

Hauhonreitti

µg/kg

µg/kg

Hg: Risken för långväga transport och
naturförhållandena,
Cd: Orsaken okänd

Nerosjärvi

Iso-Längelmävesi och
Hauhonreitti

Kvicksilver (Hg)

225 µg/kg fv

220 µg/kg fv

risken för långväga
transport och naturförhållandena
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Vesijako

Iso-Längelmä-

Kvicksilver (Hg)

546 µg/kg fv

200 µg/kg fv

vesi och
Hauhonreitti
Kaijanjoki-

Keurustråten

Yltiänjoki

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Fluoranten

- µg/kg , 12 µg/kg

30 µg/kg,

Benzo(b)fluoranten

- µg/kg, 0,052 µg/kg

0,12µg/kg

Benzo(k)fluoranten

- µg/kg, 0,018 µg/kg

- µg/kg, 0,017

Benzo(ghi)perylen

- µg/kg, 0,009 µg/kg

förorenad av industri

µg/kg
- µg/kg, 0,017µg/kg
- µg/kg, 0,0082
µg/kg

Stora

Keurustråten

Kvicksilver (Hg)

626 µg/kg fv

250 µg/kg fv

Palojärvi

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Keurusselkä

Keurustråten

Kvicksilver (Hg)

369 µg/kg fv

220 µg/kg fv

Norra

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Keurusselkä

Keurustråten

Kvicksilver (Hg)

571 µg/kg fv

250 µg/kg fv

Tarhia

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Kuorevesi

Keurustråten

Kvicksilver (Hg)

801 µg/kg fv

220 µg/kg fv

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Stora

Keurustråten

Kvicksilver (Hg)

383 µg/kg fv

250 µg/kg fv

Kivijärvi

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Pihlajavesi

Etseri- och

Kvicksilver (Hg)

302 µg/kg fv

250 µg/kg fv

Pihlajavesistråten
Martinjärvi

Etseri och

förhållandena
Kvicksilver (Hg)

334 µg/kg fv

220 µg/kg fv

Pihlajavesistrå-

Eura å-Lapin-

risken för långväga
transport och natur-

ten
Lukujärvi

risken för långväga
transport och natur-

förhållandena
Kvicksilver (Hg)

224 µg/kg fv

200 µg/kg fv

joki-Sirppujoki

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Koskeljärvi

Eura å-Lapin-

Kvicksilver (Hg)

282 µg/kg fv

220 µg/kg fv

joki-Sirppujoki

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Eura ås

Eura å-Lapin-

nedre del

joki-Sirppujoki

Naarjärvi

Kisko å-Uskela

Nickel (Ni)

Kvicksilver (Hg)

2,18 µg/kg, 40 µg/kg

4,0 µg/kg, 34 µg/kg

205 µg/kg fv

200 µg/kg fv

å-Halikko å

sura sulfatjordar

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Varesjärvi

Kisko å-Uskela
å-Halikko å

Kvicksilver (Hg)

234 µg/kg fv

220 µg/kg fv

risken för långväga
transport och naturförhållandena
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Nummijärvi

Kisko å-Uskela

Kvicksilver (Hg)

278 µg/kg fv

200 µg/kg fv

å-Halikko å

risken för långväga
transport och naturförhållandena

Dragsfjärden

Skärgårdshavet

Kvicksilver (Hg)

268 µg/kg fv

200 µg/kg fv

risken för långväga
transport och naturförhållandena

99

Bild 32. Överskridningar av miljökvalitetsnormen för andra skadliga ämnen än kvicksilver i vattenförvaltningsområdet
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Förändringar jämfört med föregående klassificering
Definitionen av den kemiska statusen har förändrats så mycket att det är meningsfullt att jämföra den
kemiska statusen med föregående status endast på ämnesnivå. Resultatet av den kemiska klassificeringen
påverkas mest av att kvalitetsnormen för de polybromerade difenyletrarna och nickel skärps. Den nya kvalitetsnormen för fisk överskrids i alla vattenförekomster i Finland. Det handlar inte om någon verklig förändring
av den kemiska statusen.
Övriga ämnesspecifika förändringar beror på att informationen från uppföljnings- och kontrollresultaten
har ökat. Inga nya utsläpp av prioriterade ämnen som lett till att den kemiska statusen försämrats har observerats i vattenförvaltningsområdet.

4.2 Grundvattnen
Före den egentliga klassificeringen av grundvattnets status bedömdes risknivån som mänsklig verksamhet orsakar grundvattnets kvalitet och mängd. Utifrån denna bedömning utsåg man riskgrundvattenområden.
I dessa utsedda riskområden gjordes nödvändiga ytterligare granskningar och grundvattnets kvantitativa och
kemiska status fastställdes. Till utredningsobjekt utsågs sådana grundvattenförekomster där man inte har
tillräckligt med information om grundvattenkvaliteten för att kunna verifiera konsekvenserna av mänsklig verksamhet i området i fråga. Klassificeringsmetoderna beskrivs närmare i del 2 av förvaltningsplanen.
I det västra vattenförvaltningsområdet finns 159 riskgrundvattenområden var det finns betydande
mänsklig verksamhet som kan utgöra en risk för grundvattnets kvalitet. Till utredningsobjekt utsågs 52
grundvattenområden där man inte har tillräckligt med information om grundvattenkvaliteten för att kunna verifiera konsekvenserna av mänsklig verksamhet i området i fråga. Det finns två grundvattenområden med
dålig kvantitativ status; Lauttalamminkulma i Ikalis och Smedsby-Kapellbacken i Vasa. Dålig kemisk status har 35 grundvattenområden (bilderna 33 och 34, tabell 19). Orsaken till grundvattenområdenas dåliga
kemiska status är bland annat lösningsmedel (tri- och tetrakloreten) från tidigare tvätteriverksamhet, bekämpningsmedel, tillsatsämnen i flytande bränslen (BTEX-föreningar), klorfenoler från gamla sågar och klorider
från vägsaltning.

Grundvattenområden på västra vattenförvaltningsområdet i dålig kemisk status
(st)

18
16

14
12
10
8
6
4
2
0
NTM-centralen i
Tavastland

NTM-centralen i
Birkaland

NTM-centralen i
NTM-centralen i
NTM-centralen i
Egentliga Finland Södra Österbotten Mellersta Finland

Bild 33. Grundvattenområden med dålig status i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde per
NTM-central.
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Bild 34. Grundvattnens status i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Två grundvattenområden har dålig kvantitativ status och 35 grundvattenområden har dålig kemisk status.
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Tabell 19. Riskgrundvattenområden och klassificeringen av grundvattenområdenas status i Kumo älv-SkärgårdshavetBottenhavets vattenförvaltningsområde.
Kommun

Grundvattenområde

Areal (km2)

Uppskattad mängd
grundvatten som bildas( m3/dygn)

Kemisk status

Kvantitativ status

Akaa

Kylmäkoski B

0,8

339

God

God

Alajärvi

Hyöringinharju

5,6

2400

Dålig

God

Eura

Kauttua

1,7

740

God

God

Eura

Vaani

7,38

2100

God

God

Eurajoki

Hanninkylä

0,34

350

God

God

Eurajoki

Irjanne

2,51

1300

God

God

Eurajoki

Korvenkulma

1,99

650

God

God

Eurajoki

Kotkajärvi

0,9

400

God

God

Forssa

Vieremä

4,37

6500

God

God

Halso

Liedes

2,53

850

God

God

Harjavalta

Järilänvuori

24,03

10000

Dålig

God

Hattula

Kerälänharju

4,83

2300

God

God

Hattula

Parola

4,46

2700

God

God

Hausjärvi

Hausjärvi

10,66

6600

God

God

Hausjärvi

Oitti

5

1000

Dålig

God

Hausjärvi

Umpistenmaa

2,24

700

God

God

Hollola

Ilola-Kukkolanharju

8,03

7000

God

God

Hollola

Toijalansupit

1,26

550

God

God

Vittis

Huhtamo-Kanteenmaa

2,86

2000

God

God

Humppila

Murronharju

3,61

1100

God

God

Tavastkyro

Mannanmäki

2,99

947

God

God

Tavastehus

Hattelmalanharju

3,71

1500

God

God

Tavastehus

Hauskalankangas

12,08

6000

God

God

Tavastehus

Kiikkara

4,07

1500

God

God

Tavastehus

Nummis

4,85

1500

God

God

Tavastehus

Renko

25,86

7000

God

God

Tavastehus

Ruskeanmullanharju

12,51

5750

God

God

Ikalis

Heinistö

1,23

330

God

God

Ikalis

Lauttalamminkulma

2,28

950

God

Dålig

Ikalis

Teikangas

1,43

640

God

God

Ilmajoki

Koskenkorva

2,14

6000

Dålig

God

Ilmajoki

Salonmäki

8,17

4200

Dålig

God

Storå

Vesijärvi

3,27

500

God

God

Janakkala

Hallakorpi

0,71

400

God

God

Janakkala

Tanttala

6,48

4400

God

God

Janakkala

Tarinmaa

3,48

1250

Dålig

God

Janakkala

Turenki

3,99

3000

Dålig

God

Jockis

Murronkulma

2,36

700

God

God

Jämsä

Halinkangas

9,45

3960

Dålig

God

Kalajoki

Tiilipruukinkangas C

0,9

350

God

God
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Kangasala

Kyrkåsen-Kejsaråsen

10,14

God

God

Kangasala

Vehoniemenharju

6,08

2700

God

God

Kankaanpää

Hietaharjunkangas

26,2

17000

God

God

Kankaanpää

Pohjankangas

11,2

7000

God

God

Kannus

Eskolanharju

3,72

1300

Dålig

God

Kauhava

Nahkala A

4,45

500

Dålig

God

Kauhava

Pöyhösenkangas A

2,02

850

Dålig

God

Kauhava

Pöyhösenkangas B

4,35

2000

Dålig

God

Kauhava

Pöyhösenkangas C

1,43

550

God

God

Kauhava

Saunakangas

3,05

800

God

God

Kauhava

Sudenportti (Holmankangas)

4,18

1500

God

God

Kaustby

Oosinharju

2,98

1000

God

God

Kaustby

Peltokydönharju

1,27

500

God

God

Kaustby

Åsen

9,17

3500

God

God

Kimitoön

Björkboda

1,04

500

God

God

Kimitoön

Kila

1,75

570

God

God

Keuru

Alalampi

1,64

2400

Dålig

God

Keuru

Haapamäki

1,95

1000

Dålig

God

Keuru

Kaleton

2,98

1700

Dålig

God

Keuru

Keuru

1,78

700

God

God

Keuru

Lintusyrjänharju

4,25

1500

Dålig

God

Kihniö

Kyrkbyn

0,51

200

God

God

Kumo

Säpilä

6,05

3000

God

God

Karleby

Karhinkangas

31,16

11700

God

God

Karleby

Patamäki

26,78

11000

Dålig

God

Karleby

Rahkosenharju

4,47

2000

God

God

Karleby

Riippa

7,02

2000

God

God

Karleby

Tiilipruukinkangas

5,24

1000

Dålig

God

Koskis

Sorvasto

2,78

1000

God

God

Kristinestad

Kallträskinkangas

3,48

800

God

God

Kronoby

Storåsen

14,41

6600

God

God

Kronoby

Viiperioosi A

1,43

600

God

God

Kurikka

Aronlähde

4,66

1000

God

God

Kurikka

Kuusistonloukko

7,28

1700

God

God

Kurikka

Kylänvuori

1,36

200

God

God

Kärkölä

Järvelä 1

6,12

2900

Dålig

God

Laihela

Isokangas

0,89

100

God

God

Letala

Kovero

1,42

400

God

God

Letala

Palttila

1,51

500

God

God

Lappo

Hirvikangas

5,86

1430

Dålig

God

Lappo

Ojutkangas

2,7

700

Dålig

God

Lappo

Långbacka

1,08

200

Dålig

God

Lappo

Saarenkangas

5,29

1800

God

God

Lempäälä

Lempäälä-Mäyhäjärvi A

0,66

220

God

God

Lempäälä

Lempäälä-Mäyhäjärvi C

1,06

339

God

God
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Lestijärvi

Latometsä

3,61

1600

God

God

Loimaa

Leppikankaanselkä

3,39

1500

God

God

Loppi

Kormu

5,19

3000

God

God

Loppi

Loppi kyrkoby

3,45

1500

God

God

Masku

Humikkala-Alho

2,09

1375

Dålig

God

Masku

Linnavuori

0,84

450

God

God

Multia

Kirkkoranta

1,21

300

God

God

Korsholm

Kalvholm

1,82

700

Dålig

God

Virmo

Hiivaniitty

1,05

600

God

God

Virmo

Maansilta

1,15

160

God

God

Virmo

Motelli

1,81

1200

God

God

Nådendal

Lietsala

2,22

700

God

God

Nakkila

Pyssykangas

3,21

500

God

God

Nakkila

Viikkala-Pirilä

4,34

1500

God

God

Nokia

Maatialanharju

1,57

510

God

God

Nousis

Takkula

7,6

1200

God

God

Närpes

Källmossa

4,3

1000

God

God

Oripää

Oripäänkangas

31,25

20000

God

God

Orivesi

Hirtolahti

0,88
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God

God

Orivesi

Orivesi centrum

0,97

190

God

God

Pemar

Nummenpää-Aakoinen

1,6

800

God

God

Pargas

Vikom

0,72

150

God

God

Parkano

Isokangas

2,1

1120

God

God

Parkano

Metsäsianvuori

0,77

430

God

God

Parkano

Mäntylänharju

1,12

215

God

God

Parkano

Vuorijärvi

0,56

200

God

God

Pedersöre kommun

Sandnäset

2,78

1400

Dålig

God

Pedersöre kommun

Storkamp

0,13

50

God

God

Pedersöre kommun

Åvist

2,32

1000

God

God

Pedersöre kommun

Östermossbacken B

1,51

500

God

God

Jakobstad

Bredskär

4,88

2900

God

God

Pyhäranta

Nihtiö

0,31

200

God

God

Pälkäne

Isokangas-Syrjänharju

8,01

3600

Dålig

God

Pälkäne

Kollolanharju

1,75

800

God

God

Ruovesi

Kirkkokangas

6,74

3300

God

God

Ruovesi

Ruhala

0,65

220

God

God

Salo

Kajala

1,85

600

God

God

Salo

Kitula

2,24

300

Dålig

God

Salo

Kukinhuoneenharju

1,96

700

God

God

Salo

Mustamäki

0,75

250

God

God

Salo

Pyymäki-Tuohittu

7,44

2500

God

God

Salo

Saarenkylä

14,2

8000

God

God

Salo

Ylhäinen-Kärkkä

3,29

2000

God

God

Sastamala

Koppalaisenmaa

0,56

180

God

God

Sagu

Nummenpää

0,5

510

God

God
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Seinäjoki

Lamminkangas

1,06

500

God

God

Seinäjoki

Luoma

1,51

200

Dålig

God

Seinäjoki

Munkkila

120

God

God

Säkylä

Honkala

3,1

1200

Dålig

God

Säkylä

Säkylänharju-Virttaankangas

84,9

35000

God

God

Säkylä

Uusikylä

5,74

1400

God

God

Tammela

Liesjärvi

0,96

410

God

God

Tammerfors

Aakkulanharju

3,03

1874

Dålig

God

Tammerfors

Epilänharju-Villilä A

6,08

2362

Dålig

God

Tammerfors

Epilänharju-Villilä B

2,71

1199

Dålig

God

Tammerfors

Jakamakangas

9,66

4800

God

God

Åbo

Huhtamäki

1,41

500

God

God

Åbo

Kaarninko

2,21

2500

Dålig

God

Åbo

Munittula

1,81

1500

God

God

Ulvsby

Haistila-Ravani

4,4

4500

God

God

Urjala

Laukeela

1,02

330

God

God

Nykarleby

Bredkangan

2,79

1000

God

God

Nykarleby

Gunnarskangan B

2,89

1400

God

God

Nykarleby

Hysalheden

6,6

3000

God

God

Nykarleby

Makkarus

1,39

300

God

God

Nykarleby

Marken

3,21

900

God

God

Vasa

Smedsby-Kapellbacken

4,43

1500

Dålig

Dålig

Valkeakoski

Sääksmäki

2,65

1100

Dålig

God

Vetil

Hirvelänkangas

5,44

1000

God

God

Vetil

Pitkäkangas

6,13

1800

God

God

Vetil

Tunkkari

3,7

2000

God

God

Virdois

Puttosharju

3,5

1200

God

God

Ylöjärvi

Karusta

1,34

270

God

God

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

19,9

16335

God

God

Förändringar i grundvattnens status efter den föregående planeringsperiodens klassificering
Det fanns tillräckligt med information om grundvattnets kvalitet i 107 grundvattenområden för att man
skulle kunna uppskatta förändringarna i grundvattnets halter på lång sikt (tabell 20). I 43 av dessa konstaterades ingen tydlig bestående trend för något av de uppmätta ämnena och i 42 konstaterades en fallande
trend för något enskilt ämne. Uppåtgående permanenta trender förekom i 25 grundvattenområden. Nästan
alla uppåtgående trender av halter orsakades av klorid eller ammonium och ammoniumkväve.
Om man upptäcker betydelsefulla och varaktiga uppåtgående trender ska man vidta åtgärder för att vända
dem till nedåtgående trender. Enligt den nationella lagstiftningen (förbud mot förorening av grundvatten och
utsläpp i grundvatten) måste man vidta åtgärder genast när halter av skadliga ämnen upptäcks i grundvatten.
Under den föregående perioden hade man tillräckligt med information om 65 grundvattenområden, så
uppföljningsresultaten av grundvattnets kvalitet har ökat betydligt sedan dess. Antalet uppåtgående permanenta trender av halter har hållits på ungefär samma nivå som under föregående period i 23 grundvattenområden.
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Tabell 20. Förändringar i långtidshalterna av grundvattnens status i de riskgrundvattenområden i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, där det fanns tillräckliga analysresultat per skadliga ämnen för granskning.
Kommun

Grundvattenområde

Inga bestående trender i halterna

Akaa

Kylmäkoski B

bekämpningsmedel
(BAM)
Krom
tri- och tetrakloreten

Sjunkande halt (året då
beräkningen inleddes)

Ökande halt (maximi, mätår)

Period då bedömningen
gjordes

2013–2020
koppar (2010)

2010–2019
2016–2020

Eura

Kauttua

Eura

Vaani

Eurajoki

Hanninkylä

Eurajoki

Irjanne

nickel (2008)

2008–2019

Eurajoki

Korvenkulma

klorid (2012)

2008–2019

Forssa

Vieremä

klorid

klorid (180 mg/l, 2017)

klorid

2007–2019

Harjavalta

Järilänvuori

Hattula

Kerälänharju

tri- och tetrakloreten

Hausjärvi

Hausjärvi

bekämpningsmedel

Hausjärvi

Umpistenmaa

Hollola

Ilola-Kukkolanharju

2006–2020
2014–2020
2014–2020

Liedes

Oitti

2008–2017

ammonium
nitrat
koppar, nickel, kadmium, zink, arsenik, kobolt och sulfat
Både stigande och sjunkande trender beroende på observationsplatsernas läge i
förhållande till de skadliga ämnenas plumer

Halso

Hausjärvi

2010–2019
2007–2018

bekämpningsmedel
(2007)

1980–2019

2008–2018
tri- och tetrakloreten
(2004)
tri- och tetrakloreten
(2004)

1998–2018
2000–2015
klorid (100 mg/l, 2018)

2004–2020

Hollola

Toijalansupit

Nitratkväve

2004–2018

Vittis

Huhtamo-Kanteenmaa

klorid

2003–2019

Tavastehus

Hattelmalanharju

klorid

2004–2020

Tavastehus

Nummis

nitrat

2007–2019

Tavastehus

Renko

Ikalis

Heinistö

nitrat

Ikalis

Teikangas

klorid

klorid (2001)

1991–2020
2012–2020
2008–2018
ammonium (24000 µg/l, 2017)
ammoniumkväve (5900 µg/l,
2019)
klorid (40 mg/l, 2019)

2014–2020
2014–2020
2014–2020

Ilmajoki

Koskenkorva

Ilmajoki

Salonmäki

ammonium
ammoniumkväve
klorid (2015)

2014–2020
2014–2020
2010–2020

Storå

Vesijärvi

nitrat

2007–2018

Janakkala

Hallakorpi

Janakkala

Tarinmaa
bekämpningsmedel
(2012)

klorid (99 mg/l, 2018)

1999–2020

klorid (130 mg/l, 2018)

1999–2020

bensen (42 µg/l, 2017)

2009–2020
2003–2019

Janakkala

Turenki

Kangasala

Kyrkåsen-Kejsaråsen

klorid
(observationsplatsen
har ändrats)

Kangasala

Vehoniemenharju

nitrat

2012–2017

Kankaanpää

Hietaharjunkangas

sprängämnen

2009–2019

Kankaanpää

Pohjankangas

sprängämnen

2009–2019

Kannus

Eskolanharju

klorid (64 mg/l, 2009)

atrazin

1992–2013
2017–2020

2012–2018
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Kauhava

Nahkala A

Kauhava

Pöyhösenkangas A

ammoniumkväve (760 µg/l,
2019)
ammonium
ammoniumkväve
klorid (190 mg/l, 2017)
ammonium
ammoniumkväve

Pöyhösenkangas B

2014–2016
2012–2018
2014–2020

2010–2020
2010–2020
2000–2020
2000–2017
2000–2017
2003–2017

klorid (2011)
Kauhava

2015–2019

nickel
zink
kadmium (3,1 µg/l, 2017)

Kauhava

ammonium (2006)
ammoniumkväve
(2003)

Pöyhösenkangas C

Kauhava

Saunakangas

Kauhava

Sudenportti (Holmankangas)

1997–2016
1997–2018

nitratkväve

2007–2018
klorid (170 mg/l, 2017)

2014–2020

Kaustby

Oosinharju

ammonium (2009)
ammoniumkväve
(2009)

Kaustby

Peltokydönharju

nickel

2007–2019

Kaustby

Åsen

klorid (1999)

1994–2020

Kimitoön

Björkboda

klorid

2012–2019

Kimitoön

Kila

nitrat

2008–2019

Keuru

Kaleton

klorid

2014–2019

Keuru

Lintusyrjänharju

klorid

2009–2019

Kihniö

Kyrkbyn

Karleby

Karhinkangas

klorid (2010)

2009–2012
2009–2018

2004–2018

ammonium
ammoniumkväve
kobolt
nickel

2011–2015
2010–2019
2004–2018
2004–2018
2011–2020
klorid (2013)
ammonium (2005)
ammoniumkväve
(2009)

Karleby

Patamäki

Karleby

Rahkosenharju

Karleby

Tiilipruukinkangas

Koskis

Sorvasto

Kristinestad

Kallträskinkangas

Kärkölä

Järvelä A

klorid

Letala

Kovero

klorid

Letala

Palttila

Lappo
Lempäälä
Lempäälä

arsenik (2010)
kobolt (2007)
nickel (2008)
zink (2004)
sulfat
ammonium (24 700 µg/l,
2017)
ammoniumkväve (21 000 µg/l,
2018)
ammoniumkväve
(2009)

Lestijärvi

Latometsä

Loimaa

Leppikankaanselkä

2002–2019
klorid (74 mg/l, 2019)

2014–2020

klorfenoler (2009)
2006–2019
klorid (2007)

2006–2019
ammoniumkväve (840 µg/l,
2018)

klorid

2015–2019
2016–2020

klorid

2006–2018
ammoniumkväve
(2011)

klorid

2004–2020
2004–2020
2006–2019

arsen

Ojutkangas
LempääläMäyhäjärvi A
LempääläMäyhäjärvi C

klorid (150 mg/l, 2016)

2000–2018
2000–2020
2000–2020
2003–2020
2004–2020
2004–2020
2000–2019
2000–2020

2004–2019
2007–2019
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Masku

Humikkala-Alho

klorid

2000–2019

Masku

Linnavuori

klorid

2006–2019

Korsholm

Kalvholm

klorid

2010-2018**

Virmo

Hiivaniitty

klorid
bly

2007–2019
2010–2019

Virmo

Maansilta

Virmo

Motelli

Nokia

Maatialanharju

Nousis

Takkula

Närpes

Källmossa

Oripää

Oripäänkangas

Orivesi

Hirtolahti

Orivesi

Orivesi centrum

Pemar

Nummenpää-Aakoinen

Pargas

Vikom

Parkano

Mäntylänharju

Pedersöre
kommun
Pedersöre
kommun
Jakobstad

2015–2019

klorid (40 mg/l, 2011)

1981-1997,
2004-2020

klorid

2000–2019

bekämpningsmedel
(2012)

2012–2019
klorid (46 mg/l, 2020)

2002-2020**

klorid (2013)
nitrat (2012)

2007–2019
2010–2019
2015-2016,
2019–2020

klorid*

2004–2020

nitrat

klorid (205 mg/l 2018)
bekämpningsmedel
(2008)

2007–2019
2008–2018

klorid

2015–2018
ammoniumkväve
(2013)

Sandnäset

2011–2018
ammoniumkväve (330 µg/l,
2019)

Åvist
Bredskär

klorid (39 mg/l 2019)

ammoniumkväve

2016–2019
2010–2019

Pyhäranta

Nihtiö

Pälkäne

Isokangas-Syrjänharju

bekämpningsmedel
nitrat

2012–2019
2009–2019

Pälkäne

Kollolanharju

klorid

2008–2018

Ruovesi

Kirkkokangas

klorid

1998–2018

Ruovesi

Ruhala

klorid*

1992–2019

Salo

Kajala

bekämpningsmedel
(2008)

2008–2018

Salo

Kitula

Salo

Mustamäki

Salo

Pyymäki-Tuohittu

Salo

Ylhäinen-Kärkkä

Sagu

Nummenpää

Seinäjoki

Luoma

Säkylä

Honkala

Säkylä

Säkylänharju-Virttaankangas

Tammela

Liesjärvi

Tammerfors

Aakkulanharju

Tammerfors

Epilänharju-Villilä B

Tammerfors

Jakamakangas

Åbo

Kaarninko

Ulvsby

Haistila-Ravani

Urjala

Laukeela

nitrat (2013)

2009–2020

klorid (110 mg/l 2017)
tri- och tetrakloreten
(2002)
nitrat (2008)
bekämpningsmedel
(2008)
bekämpningsmedel
(2010)
nitrat (2008)

2006–2019
2001–2019
2008–2018
2010–2019

klorid (66 mg/l 2017)

ammoniumkväve

2008–2020
2016–2019

tri- och tetrakloreten
Både stigande och sjunkande trender beroende på observationsplatsernas läge i
förhållande till de skadliga ämnenas plumer
tetrakloreten (2010)
bekämpningsmedel
sprängämnen

2005–2018
2004–2018
2006–2017
2014–2018

bekämpningsmedel
(2012)
bekämpningsmedel
klorid

2007–2017
2008–2017
klorid (56 mg/l, 2011)

oljefraktioner (C10-40)

klorid

1988–2019
2013–2019

bekämpningsmedel
(2008)
trikloreten (2012)

2005–2018
2012–2018

ammonium (2008)

2008–2020
klorid (2019)

2004–2019
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Nykarleby

Gunnarskangan B

ammoniumkväve
(2014)

Nykarleby

Hysalheden

klorid (2014)

Vasa

Smedsby-Kapellbacken

Valkeakoski

Sääksmäki

Vetil

Hirvelänkangas

Virdois

Puttosharju

Ylöjärvi
Ylöjärvi

2012–2018
2010–2020
ammoniumkväve (560 µg/l,
2019)
klorid (180 mg/l, 2019)
kobolt (4,3 µg/l, 2019)
zink (78 µg/l, 2016)

bekämpningsmedel

2014–2020
2014–2020
2014–2019
2014–2019
2013–2020

klorid (2013)

2010–2020

tri- och tetrakloreten

2009–2015

Karusta

klorid

2013–2018

Ylöjärvenharju

bekämpningsmedel
(BAM)

2012–2020

* inget tydligt brytningsobjekt för beräkning av halter
** mätdata fanns inte för varje år i perioden
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5 Övervakningsprogram för
vattenförvaltningsområdet
5.1 Övervakning av ytvattnen
Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen förutsätter att övervakningen ska ge en sammanhållen och mångsidig helhetsbild av vattnens status. På basis av den information övervakningen ger gör man en
bedömning av vilka åtgärder som behövs och följer upp effekterna, så att trycket på vattnen ska kunna dämpas och god status ska kunna uppnås och upprätthållas. I övervakningsprogrammet ska förekomsten av olika
ytvattentyper i området beaktas. Övervakningen ska bestå av kontrollerande övervakning, operativ övervakning och vid behov undersökande övervakning, där myndigheten och verksamhetsutövaren har egna prioriteringar.
Principerna, uppbyggnaden och metoderna i övervakningsprogrammet för ytvattnen beskrivs i del 2 av
förvaltningsplanen (kapitel 5.1). Utöver den grundläggande övervakningen kan övervakningsprogrammet
också innehålla operativ och/eller undersökande övervakning.

Syftet med den grundläggande övervakningen är att ge en bild av vattnens status i vattenförvaltningsområdet. Genom den
grundläggande övervakningen inhämtas information särskilt om statusen i vattendrag i naturtillstånd och i betydande vatten i
vattenförvaltningsområdet samt om effekterna av långvariga förändringar som beror på mänsklig verksamhet, såsom klimatförändringen. I den grundläggande övervakningen övervakas biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska faktorer samt
skadliga ämnen.
Syftet med den operativa övervakningen är att övervaka statusen hos vatten som förändrats genom mänsklig verksamhet och
åtgärdernas konsekvenser. Operativ övervakning ordnas i sådana fall där det är osäkert om god status kan uppnås eller där det
finns hot om försämring av den goda statusen.
Det kan bli aktuellt med undersökande övervakning om det finns behov av att närmare utreda orsakerna till vattenförekomstens
status och de förändringar som skett i den.

Övervakningsnätet för ytvattnen i vattenförvaltningsområdet visas på bild 34. Närmare uppgifter om övervakningsstationerna, de variabler som ska övervakas med mera har registrerats i Datasystemet för ytvattnens
status (HERTTA, VESLA). Man kan bekanta sig med uppgifterna i miljöförvaltningens öppna miljö- och geodatatjänst (OIVA)(www.syke.fi/avointieto).
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Bild 35. Övervakningsstationerna för ytvatten i det västra vattenförvaltningsområdet.
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Till nätverket för kontrollerande övervakning i det västra vattenförvaltningsområdet har man strävat efter
att välja ut alla ytvattentyper så att det relaterar till typfördelningen på ett representativt sätt. Dessutom har
övervakningsstationerna såvitt möjligt placerats geografiskt täckande. I övervakningen har också övervakningsskyldigheten gällande särskilda områden beaktats. Övervakningen av insjöarna har utvidgats jämfört
med det tidigare programmet med hjälp av rotation och gruppindelning.
I vattenförvaltningsområdets nätverk för kontrollerande övervakning finns alla ytvattentyper som förekommer på området. Det finns 11 jämförelsesjöar med hög ekologisk status. Referensförhållanden finns i nästan
alla ytvattentyper i sjöarna, med undantag för naturligt näringsrika sjöar. Det finns betydligt färre jämförelseåar
och -älvar, bara 5 stycken. Till jämförelseåarna och -älvarna hör bara medelstora älvar eller åar på torvmark.
I kustvattnen finns bara en referensstation, som representerar Kvarkens ytterskärgård.
I övervakningen har också övervakningsskyldigheten gällande särskilda områden beaktats. En del av de
observationsplatser som föreslagits till vattenförvaltningsområdets övervakningsprogram för ytvatten finns i
vattendrag med råvattentäkt eller EU-badstränder eller där det finns ett eller flera områden som hör till Natura
2000-skyddsområdesregistret.
Biologiska kvalitetsfaktorer har i mån av möjlighet inkluderats i övervakningsstationerna för den kontrollerande övervakningen. Naturförhållandena begränsar provtagning av biologiska kvalitetsfaktorer särskilt i
åar och älvar. Den biologiska övervakningen av åar och älvar fokuserar på forsplatser, som inte finns i alla åoch älvförekomster. I de grunda sjöarna i vattenförvaltningsområdet kan man inte följa djupbottendjur, och
sjöarna har nödvändigtvis inte heller lämpliga stenstränder var man kan få material om strandstenarnas bottendjur eller ytalger. Ämnen som är skadliga eller farliga för vattenmiljön övervakas genom att man inhämtar
information om bland annat kvicksilverhalten i abborre.
I vattenförvaltningsområdets nätverk för hydrologisk övervakning finns 148 riksomfattande observationsstationer för vattenståndet och 123 för flödet. En vattenmodell har gjorts för varje vattenområde, med vilken
man kan bedöma vattenvolymen i områden där man inte kan få observationer. Det nuvarande observationsnätet och modelleringen fyller vattenförvaltningsförordningens krav på hydrologisk övervakning.
Övervakningen av kemisk status gäller närmast tungmetaller i åar och älvar som mynnar ut i havet samt
i en del sjöar. Cirka 60 objekt har klassificerats utifrån mätningar. Av ämnen som ackumuleras i organismer
finns material om kvicksilverhalten i abborre (100 objekt). Dessutom har man utifrån vattendragets typ i vattenförekomsterna i avrinningsområdena bedömt om kvicksilverhalten i abborre överstiger eller understiger
miljökvalitetsnormen.
I den operativa övervakningen har vatten som är utsatta för diffus belastning och som inte uppnår god
status prioriterats. Den obligatoriska kontrollen bland verksamhetsutövare med tillståndsplikt har dessutom
en stor betydelse för att generera miljödata. Den operativa övervakningen utförs som obligatorisk kontroll i
recipientvatten för de största avloppsvattenbelastarna, till exempel i vatten nedanför industrier och avloppsreningsverk samt i de flesta åar och älvar som mynnar ut i Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Till den obligatoriska kontrollen för torvutvinning hör ett flertal mindre vattendrag. Den obligatoriska
kontrollens omfattning fastställs utifrån den tillståndspliktiga verksamheten som omfattas av kontrollskyldighet. De obligatoriska kontrollerna innehåller fysikalisk-kemiska och i de flesta fall även biologiska kvalitetsfaktorer.
Vattenförekomster med sämre än god status har även utsetts som objekt för den operativa övervakningen. Övervakningen kan även vara både operativ och kontrollerande övervakning, varvid den kontrollerande övervakningen genererar kvalitetsfaktorer som saknas i materialet. I kustvattenområdena fokuserar
den operativa övervakningen på de belastade inre kusttyperna.
På grund av det stora antalet vattenförekomster (1 192) och övervakningens begränsade resurser används rotation och gruppindelning på vattenförvaltningsområdet, för att man ska få med flera vattenförekomster i övervakningen. Grupperingen av sjöarna har gjorts för vattenförekomster med samma ytvattentyp som
finns antingen på samma eller ett närliggande huvudavrinningsområde och som på sin höjd utsätts för små
tryck.
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Fler objekt har tagits med i övervakningen av insjöarna, så att övervakningen utförs med tre eller sex års
mellanrum på allt fler platser. I hela landet omfattas ett tjugotal sjöar av intensivövervakning. I dessa sjöar är
övervakningsfrekvensen högre än i andra sjöar. På så sätt får man mer ingående information om variationen
under växtperioden och från år till år. I kustvattnen sker övervakningen årligen och rotation används inte.
Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har granskat tillförlitligheten hos resultaten från de biologiska övervakningsmetoderna. Metodanvisningarna har uppdaterats utifrån granskningen. Antalet parallella
prover och upprepningar har minskats, för att den biologiska övervakningen ska kunna utföras på flera platser.
Målet är att man ska använda samma metoder både i miljöförvaltningens övervakning och i den obligatoriska
kontrollen, för att resultaten ska vara jämförbara. Samma enhetlighet och jämförbarhet gäller även andra
miljöutredningar.

5.2 Övervakning av grundvattnen
Principerna, uppbyggnaden och metoderna i övervakningsprogrammet för grundvattnen beskrivs i del 2 av
förvaltningsplanen (kapitel 5.2). Övervakningsprogrammet omfattar övervakning av den kvantitativa statusen
och den kemiska statusen.
Övervakningen av den kvantitativa statusen består av övervakning av grundvattennivån och den uttagna vattenmängden. Den
kvantitativa statusen bedöms utifrån förhållandet mellan den totala mängden uttaget grundvatten i grundvattenförekomsten och
den uppskattade mängden nytt grundvatten som bildas i området. Dessutom kontrolleras förändringar i grundvattenståndet med
beaktande av de naturliga variationerna.
Övervakningen av den kemiska statusen består av både grundläggande övervakning och operativ övervakning. Bedömningen
av den kemiska statusen baserar sig på analysresultat, av vilka eventuella överskridningar av halterna enligt miljökvalitetsn ormerna ska framgå.

De variabler som ska övervakas framgår av tabell 21 och övervakningsnätet presenteras på bild 36. I västra
vattenförvaltningsområdet finns sammanlagt 216 övervakningsstationer. Det finns 69 objekt för den grundläggande övervakningen av den kemiska statusen och 154 objekt för den operativa övervakningen. I vattenförvaltningsområdet finns sammanlagt 83 övervakningsobjekt för den kvantitativa statusen. Närmare uppgifter om övervakningsstationerna har registrerats i miljöförvaltningens datasystem (HERTTA, Grundvatten,
Övervakningsstationer).
I den utnämning av riskområden och klassificering av grundvattenstatus som gjordes för den andra periodens förvaltningsplan var man tvungen att utnämna 56 grundvattenförekomster till utredningsobjekt, eftersom det för de här förekomsterna inte fanns tillräckligt med övervakningsdata för vare sig riskverifiering
eller statusklassificering. Övervakningen har emellertid utökats under vattenvårdsperioden och man har därmed kunnat klassificera utredningsobjekten i betydligt högre grad. Under den tredje perioden finns det 52
utredningsobjekt.
Tabell 21. Variabler som ska användas i övervakningen av grundvattnens kvantitativa status och kemiska status.
Grundvattnets status

Övervakningens variabler

Kvantitativ status

Grundvattenstånd

Kemisk status

Allmänna variabler (omfattningen varierar beroende på syftet med övervakningen)
Kontrollerande övervakning av kemisk status
Syrehalt
pH-värde
Konduktivitet
Nitrat
Ammonium
Operativ övervakning av kemisk status
Tilläggsvariabler som beskriver konsekvenserna av miljöbelastning
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Variabler som beskriver tryggandet av olika sätt att använda grundvatten

Bild 36. Övervakningsnätet för grundvatten i vattenförvaltningsområdet (uppdateras).
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6. Ekonomisk analys av
vattenanvändningen
Den ekonomiska analysen av vattenanvändningen består av en bedömning av de olika användningsformernas ekonomiska betydelse och konsekvenser som granskas i samband med planeringen av åtgärderna.
I detta kapitel presenteras dessutom prognoser för vattenförsörjningen samt beaktandet av täckningen av
kostnaderna inom vattentjänsterna. Mer information om bedömningens allmänna principer finns i del 2 av
planen.

6.1 Beaktande av principen om kostnadstäckning inom vattentjänsterna
Kostnadstäckningen inom vattentjänsterna utvärderades år 2020 i en utredning som grundade sig på
vattentjänstverkens bokslutsuppgifter för 2018. Genom det riksomfattande urvalet utreddes kostnadstäckningen för 57 vattentjänstverk av olika storlek. Av dessa finns 11 i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets
vattenförvaltningsområde. Av dessa verk är 8 st (73 %) vinstgivande och 3 st (27 %) förlustbringande. Av
beräkningsmässigt differentierade verk är 3 med, av affärsverk/balansenheter 5 och av aktiebolag 3. Enligt
utredningen är täckningen av vattentjänstverkens kostnader i vattenförvaltningsområdet i sin helhet på en
mycket god nivå.
Tabell 22. Kostnadstäckningen inom vattentjänsterna i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 2018, 2011 och 2003.

Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde

Antal vattentjänstverk

2018

11

Intäkter (€/m3)

2,03

Kostnader (€/m3)

1,95

Vinst/förlust (€/m3)

0,09

Antal invånare i urvalet (pers.)
Kostnadstäckning utan understöd (%)

649 000
107,7

Intäkterna och kostnaderna i tabellen (€/m3) har beräknats genom att vattentjänstverkens sammanlagda
intäkter (milj. €) divideras med den sammanlagda mängden fakturerat vatten och avloppsvatten (milj. m3) och
kostnaderna (€/m3) divideras med den sammanlagda mängden fakturerat vatten och avloppsvatten (milj. m3).
Senare har man också utrett de mindre vattentjänstverkens (vattenuttag < 500 m3 per dag) kostnadstäckning (Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi, 2007). Resultaten har beräknats från
vattentjänstverkens bokslutsuppgifter för 2005. I hela Finland visade de små vattenverkens verksamhet i
genomsnitt en knapp vinst, även om verksamheten hos 45 verk av 126 var förlustbringande. De små verken
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kan inte med sin prissättning bereda sig på långsiktiga investeringar och deras verksamhet är inte ekonomiskt
effektiv. Den låga produktiviteten beror bland annat på att samhällsstrukturen på små orter är splittrad.
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7. Behov av ytterligare åtgärder
7.1 Genomförandet av åtgärder framskrider
I genomförandet av åtgärderna har det skett en positiv utveckling inom alla branscher. Genomförandet
av åtgärderna utvärderades i slutet av den första vårdperioden 2015 och i samband med mellanutvärderingen
2018. Dessa bedömningar har använts som grund när en preliminär bedömning av hur åtgärderna har genomförts har gjorts i slutet av den andra vårdperioden 2021 (tabell 23). Uppgifterna om enskilda åtgärder
uppdateras med några års mellanrum på uppföljningssidan för genomförandet av åtgärderna
https://seuranta.vaikutavesiin.fi/sv/
Genomförandet av vattenvårdsåtgärder inom olika sektorer grundar sig till stor del på frivillighet och omfattande samarbete mellan olika aktörer. Genomförandet är dessutom beroende av tillräcklig finansiering.
Dessa omständigheter har fördröjt genomförandet. För att säkerställa genomförandet bör man utvidga implementeringsfältet, tillsätta aktiva nya aktörer och trygga finansieringen av åtgärderna.
Tabell 23. Läget för genomförandet av vattenvårdsåtgärderna 2015 och uppskattat genomförande 2021 i vattenförvaltningsområdet.
Uppskattad genomförandesituation år 2021

Bransch

Genomförandesituationen år 2015

Samhällen

Åtgärderna har genomförts nästan enligt plan.
Avloppsvattenreningen har centraliserats till
större enheter och mindre reningsverk har
lagts ner. Vattentjänstverkens verksamhetsområden, som fastställts av kommunerna, omfattar alla tätorter och i dessa tillämpas gemensam vattenförsörjning. Avloppsprojekten i programmet för avloppssystem har genomförts
som planerat. Det frivilliga rekommendationsavtalet har underlättat genomförandet av projekten för vattenskydd i samhällena.

Flera åtgärder har framskridit nästan planenligt.
Avloppsreningsverk har centraliserats och mindre
reningsverk har lagts ned. Åtgärder i anslutning till
problem med läckage och störningar har vidtagits.
Den effektiverade kväveborttagningen har inte till
alla delar genomförts och utmaningarna i anslutning till mikroplaster har inte lösts.

Gles- och fritidsbebyggelse

Författningsändringarna fördröjer genomförandet av åtgärderna. Tidsfristen för att modernisera hanteringen av avloppsvatten har förlängts till 15.3.2018. Målen i programmet för
avloppssystem om att inkludera hushållen i
glesbygdsområden i avloppsnätet kommer att
uppnås före utgången av 2016, varefter det
statliga stödet för vattenvårdsåtgärder upphör.

Åtgärderna har inte framskridit planenligt. Detta
beror på ändringar i lagstiftningen och på en långsam förnyelse av de fastighetsspecifika avloppsvattensystemen. Utbildningen och rådgivningen
har genomförts relativt väl

Industri

Åtgärderna för industrin har huvudsakligen genomförts genom tillståndsförfaranden.

Åtgärderna har befrämjats genom tillståndsförfarandet. Genomförandet av styrmedlen pågår.

Fiskodling

Man har utarbetat en plan för lokaliseringsstyrning av fiskodlingsanläggningar och uppdaterat miljöskyddsanvisningen för fiskodling.

Genomförandet av styrmedlen för fiskodling har
framskridit enligt tidtabellen.
Åtgärderna inom torvutvinningen har framskridit
enligt den planerade tidtabellen. Antalet torvutvinningsområden har jämnats ut och börjat minska.

Torvproduktion

Vattenskyddet inom torvproduktionen har förbättrats. I flera områden har man börjat pumpa
ytavrinningsfältet antingen året runt eller på
sommaren. I gamla områden har man i samband med granskningen av tillståndsvillkoren i
allmänhet effektiverat vattenskyddet genom att
ta i bruk ytavrinningsfält eller genom att ändra
ytavrinningen sommartid till året runt.

Skogsbruk

Utbildning och effektiverad planering av vattenskyddet har genomförts med gott resultat.
Antalet iståndsättningsdikningar och belastningen på vattendragen till följd av dessa har
varit mindre än beräknat. Målet för effektiverat
vattenskydd vid iståndsättningsdikning uppnåddes inte, men mot slutet av vårdperioden

Åtgärderna inom skogsbruket har till största delen
framskridit enligt den planerade tidtabellen. Antalet åtgärder beror dock på antalet skogsvårdsåtgärder, såsom iståndsättningsdikningar och avverkningar. Effektiverad vattenskyddsplanering
och utbildning och rådgivning inom skogsbruket
har genomförts enligt tidtabellen. På många håll
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effektiverades verksamheten bl.a. i och med
den nya vattenlagens skyldighet att anmäla
dikning.

försvåras bedömningen av utfallet av bristen på
statistik över åtgärderna.

Alla jordbruksåtgärder har inletts, men antalet
åtgärder har inte genomförts enligt plan. Ytterligare nya åtgärder kunde inte finansieras via
Programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland 2007–2013 i slutet av programperioden och starten av den nya programperioden för 2014–2020 senarelades till
2015. Detta ledde till att man inte kunde få
hjälp med åtgärderna via programmet i slutet
av vattenvårdsperioden som planerat. Beträffande en del av åtgärderna (t.ex. skyddszoner)
har stödet inte varit tillräckligt attraktivt för jordbrukarna. Åkrarnas växttäcke vintertid och reglerad dränering har genomförts väl. Nyttjande
av gödsel har överskridit den planerade omfattningen rejält. Rådgivning och utbildning har
genomförts i stor utsträckning i flera projekt.

Genomförandet av åtgärderna inom jordbruket ligger efter det som planerats. En del av åtgärderna,
såsom skyddszoner eller växttäcke vintertid, har
genomförts i stor utsträckning, men man har inte
alltid lyckats rikta in sig på de områden som är
mest problematiska med tanke på vattenvården.
En del av åtgärderna, såsom våtmarker och bearbetning av gödsel, har gjorts i mindre utsträckning
än målet. Gårdsspecifik rådgivning har genomförts
enligt plan.

Den allmänna kartläggningen och regleringen
av dräneringen av sura sulfatjordar har inte
framskridit helt enligt planerna på grund av
bristande finansiering. Kunskaperna om sura
sulfatjordar och deras läge har ökat. Sura sulfatjordar kan beaktas bättre än tidigare i planeringen och styrningen av markanvändningen.

Den allmänna kartläggningen av de sura sulfatjordarna har genomförts nästan enligt planerna, men
den exakta kartläggningen har fortfarande delvis
inte genomförts. Medvetenheten om de utmaningar som är förknippade med markens surhet
har ökat och det finns rikligt med forskningsdata.
Sura sulfatjordarna beaktas bättre i planeringen av
markanvändningen.
Åtgärderna inom pälsproduktionen har framskridit
planenligt.

Pälsnäring

Åtgärderna inom pälsnäringen har genomförts
nästan enligt plan. På största delen av de
stora farmerna har system för behandling av
lakvatten byggts. Däremot har de inte byggts
på en del av de små och medelstora farmerna.
Gårdsspecifik rådgivning har genomförts enligt
plan. Flyttning av farmer så att de ligger utanför grundvattenområden har genomförts.

Marktäkt

Åtgärderna beträffande marktäkt har inte framskridit enligt den planerade tidtabellen eftersom det inte har varit möjligt att anvisa tillräckligt med resurser för verksamheten.

Planeringen och iståndsättningen av marktäktsområdena har inte framskridit enligt tidtabellen på
grund av brist på finansiering.

Planer för skydd av
grundvattnet och
forskning

Planerna för att skydda grundvattenområdena
och uppdateringen av planerna har framskridit
väl tack vare tilläggsfinansiering. En del av de
planerade grundvattenutredningarna har utförts. Verksamhetsutövarnas grundvattenövervakning har utvidgats och nästan hälften av de
planerade övervakningarna har genomförts.
En skyddsplan har gjorts eller uppdaterats för
sammanlagt cirka 390 grundvattenområden i
vattenförvaltningsområdet.

Utarbetandet av skyddsplaner för grundvattenområden har framskridit bra tack vare den ökade
finansieringen. Finansieringsunderskottet för
grundvattenundersökningar har varit ett uppenbart
hinder för att uppnå målen, och grundvattenutredningarna har inte genomförts helt.

Trafik

Åtgärderna inom trafiken har genomförts enligt
tidtabellen. Åtgärderna för att skydda grundvattnet har ännu inte inletts eller är försenade
på grund av att finansiering saknas.

Åtgärderna inom trafiken har genomförts enligt tidtabellen. Åtgärderna för att skydda grundvattnet
har i huvudsak inte inletts eller är försenade på
grund av brist på finansiering.

Iståndsättning, reglering och utbyggnad av vattnen

Iståndsättningsåtgärderna i vattendragen har
genomförts nästan enligt den planerade tidtabellen. Orsaken till fördröjningen av en del åtgärder är resursbrist och att genomförandet är
beroende av de lokala instansernas egen aktivitet. Man har försökt främja den lokala aktiviteten. Det har bildats nya föreningar och man
har genomfört projekt med hjälp av flera olika
finansieringskällor. Åtgärderna för att utveckla
regleringen av vattendrag har framskridit enligt
den planerade tidtabellen.

Iståndsättningsåtgärderna har framskridit väl tack
vare den ökade finansieringen. En del av iståndsättningen ligger fortfarande efter tidtabellen. I
många insjöområden pågår ett utrednings- eller
planeringsskede som syftar till iståndsättning, men
iståndsättningen av kustvattnen och iståndsättningsutredningarna har delvis inte genomförts.

Saneringen av förorenad mark har inte genomförts i sin helhet.

Riskbedömningen, iståndsättningsplaneringen och
iståndsättningen av förorenad mark har framskridit
nästan enligt den planerade tidtabellen. Utredningar om föroreningsgraden har genomförts i stor

Jordbruk

Bekämpning av
marksurhet

Förorenade områden
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utsträckning i vattenförvaltningsområdet inom ramen för programmet Maaperä kuntoon.

7.2 Behov av att förbättra vattnens status under den tredje
vårdperioden
7.2.1 Ytvattnen
De faktorer som försämrar ytvattnens status har bedömts separat beträffande den belastning, vattenbyggande, vattentäkt och andra tryck som vattnen utsätts för. Samtidigt har konsekvenserna av den försämrande
faktorn på vattenförekomsten uppskattats. För bedömningen har en anvisning utarbetats (Merkittävien paineiden arviointi, www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas, på finska). En helhetsbedömning av de faktorer som försämrar ytvattnens status i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde presenteras i
tabell 24.
Tabell 24. Betydande belastning som försämrar ytvattnens status i vattenförvaltningsområdet (% av alla sjö-, å-, älv- eller kustvattenförekomster)
Andel (%) av alla vattenförekomster
Belastning som identifierats som betydande
Diffus belastning

1)

Sjöar

Åar och älvar

Kustvatten

Alla

97

89

99

94

Skogsbruk

41

57

13

44

Jordbruk

40

77

67

56

Gles- och fritidsbebyggelse

20

30

66

29

Dagvatten

<1

<1

7

1

Nedfall

87

45

13

64

Pälsnäring

2

11

7

6

10

27

48

20

Kommunalt avloppsvatten

4

12

24

9

Industrianläggningar

1

1

6

1

Avstjälpningsplatser och förorenade
områden

0

<1

0

<1

Utvinningsindustri

0

<1

0

<1

Fiskodling

0

<1

13

2

Torvproduktion

7

19

0

10

Övrig punktbelastning

Punktbelastning

<1

1

15

2

Hydromorfologiska förändringar

9

37

31

21

Hydrologiska förändringar

4

5

2

4

Hinder och dammar

4

23

1

11

Morfologiska förändringar

1

24

31

13

Hydromorfologisk förändring
Övriga tryck

2

1

0

2

14

20

46

20

Vattentäkt

1

1

0

1

Sur mark

1

17

14

9

Främmande arter och sjukdomar

1

1

0

1

Intern belastning och annan eutrofiering

13

0

34

11

Övriga tryck som orsakas av människan

<1

<1

1

<1

Okänt tryck

<1

0

0

<1
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Den kemiska statusen i alla vattenförekomster är dålig på grund av att miljökvalitetsnormen för polybromerade difenyleter överskrids. I en stor del av vattenförekomsterna överskrids också miljökvalitetsnormen för
kvicksilver. Andra överskridningar av miljökvalitetsnormen som påverkar den kemiska statusen är enstaka. I
vattenförvaltningsområdet har 210 (34 %) sjöförekomster, 302 (69 %) å- och älvförekomster och 122 (91 %)
kustvattenförekomster måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status. I dem finns alltså behov av vattenvårdsåtgärder som förbättrar den ekologiska statusen. Dessutom har man i vattenförvaltningsområdet
identifierat 45 sjöar, 39 åar och älvar och 12 kustvattenförekomster där den goda eller utmärkta statusen
riskerar att försämras utan nya åtgärder eller effektivisering av de nuvarande åtgärderna.

Behov av att minska belastningen av näringsämnen
Behovet av att minska belastningen för att uppnå god status i vattnen har uppskattats med modeller och
som expertbedömningar. Det individuella behovet av att minska fosfor- och kvävehalten för vattenförekomster
har beräknats med hjälp av belastningsmodellen VEMALA. Minskningsbehovet har fastställts genom att jämföra vattnets näringshalt med klassgränsen för god och måttlig status, som har bedömts separat för varje sjö, älv-, å- och kustvattentyp. I fråga om eutrofieringen har målet för förbättring i åtgärdsprogrammen satts som
en minskning av fosfor- och kvävebelastningen och i fråga om surheten som en höjning av de lägre pHvärdena och en minskning av metallhalterna. Behov av att påverka eutrofieringen finns i hela vattenförvaltningsområdet och mål för att påverka surheten särskilt i vattendragen nära kusten. Det har inte fastställts
några typexempelspecifika haltgränser för fasta partiklar och humus, och därför har man inte kunnat bedöma
behovet av att minska dem med samma noggrannhet.
Enligt VEMALA-modellen borde fosforbelastningen i hela vattenförvaltningsområdet minskas med cirka
555 ton/år, vilket är cirka 45 procent av all fosforbelastning som härstammar från människan. Kvävebelastningen borde minskas med cirka 10 020 ton/år, vilket är cirka 48 procent av all mänsklig belastning. Behovet
av minskning varierar stort mellan olika områden. Det största behovet av att minska fosforhalten finns i åar
och älvar som mynnar ut i Skärgårdshavet och Kvarken, där fosforbelastningen av mänsklig verksamhet
generellt borde minskas med över 50 %.
Tabell 25. Sektorspecifikt minskningsmål i vattenförvaltningsområdet
Fosfor, minskningsmål (%)

Kväve, minskningsmål (%)

Åkerbrukets belastning

47

48

Skogsbrukets belastning

41

48

Belastning från glesbebyggelsen
Belastning från fritidsbostäderna
Dagvattenbelastning

38

49

20

40

38

44

Punktbelastning

30

50

Behovet av att minska farliga och skadliga ämnen
Det finns ett behov av att minska kadmium- och nickelhalterna i vattendrag som finns i sura sulfatjordar för att uppnå god kemisk status i ytvattnen. Dessutom finns det andra metaller, såsom zink och aluminium,
i dessa vatten. Behovet av att minska metallhalterna har inte kunnat bedömas mer ingående för varje vattenförekomst med de nuvarande modelleringsverktygen. Kvicksilver förs till området genom långväga transport
och det är svårt att påverka detta genom åtgärder i varje vattenförvaltningsområde. Kvicksilverhalten i fisk
har dock sjunkit i stor utsträckning.
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Behov av att förbättra den hydromorfologiska statusen
Behovet av att förbättra den hydromorfologiska statusen har fastställts med hjälp av den granskning och
poängsättning som använts vid bedömningen av de hydromorfologiska förändringarna. Om statusförändringen är obetydlig eller mindre, är målet att bevara den nuvarande statusen. I annat fall påverkas fastställandet av målet av vilka faktorer som har orsakat förändringen. Om det exempelvis finns ett vandringshinder
i en strömfåra är målet är att se till att vattenorganismerna kan röra sig fritt. I konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster påverkas miljömålet av om det finns en viktig användning av vattnet för vilken åtgärderna inte får orsaka betydande olägenhet.
I konstgjorda och kraftigt modifierade vatten påverkas statusmålet alltid av om det finns en viktig användning av vattnet för vilken åtgärderna inte får orsaka betydande olägenhet. I det västra vattenförvaltningsområdet har 4 sjöar, 28 åar och älvar samt 8 kustvattenförekomster betecknats som kraftigt modifierade. Två
åar och älvar och 13 sjövattenförekomster har betecknats som konstgjorda. Av dessa bedömdes 28 åar och
älvar, 12 sjöar och 8 kustvattenförekomster ha sämre än god ekologisk potential. De övriga vattenförekomster
som betecknats som konstgjorda eller kraftigt modifierade bedömdes ha god ekologisk potential, vilket är
förenligt med målet för vattenvården. I tabell 26 finns en sammanfattning av de hydromorfologiska förbättringsbehoven i de konstgjorda och kraftigt modifierade vattnen i vattenförvaltningsområdet. Mer ingående
information finns i de regionala åtgärdsprogrammen.
Tabell 26. Sammandrag av de hydromorfologiska förbättringsbehoven i konstgjorda och kraftigt modifierade vatten (med
sämre än god ekologisk potential).
Delområde

Konstgjorda och kraftigt mo-

Förbättringsbehov

difierade vatten
Hydrologi

Livsmiljö

Hinderlöshet

Lestijoki-Pöntiönjoki (å eller älv)

Kinarehenoja

x

Perho å-Kelvio å (å eller älv)

Venetjoki, nedre loppet av Patananjoki

x

Perho å-Kelvio å (sjö)

Vissavesi konstgjorda sjö, Patana

x

x

x

x

x

x

x

konstgjorda sjö, Venetjoki konstgjorda
sjö, sjögruppen i Perho ås mellersta
lopp
Vattendrag som mynnar ut i Larsmo-

Esse ås nedre lopp, Välijoki, Kurejoki,

Öjasjön (å eller älv)

Esse å

Vattendrag som mynnar ut i Larsmo-

Larsmosjön

x

Nurmo å, Lappo ås nedre lopp, Tiisi-

x

x

x

x

x

x

x

x

Öjasjön (sjö)
Lappo å (å eller älv)

järvi-Hirvijärvi-mellandiket
Lappo å (sjö)

Hirvijärvi konstgjorda sjö, Varpula
konstgjorda sjö

Kyro älv (å eller älv)

Kyro älvs mellersta lopp, Kyro älvs

x

övre lopp, Seinäjoki å, Kihniänjoki
Kyro älv (sjö)

Pitkämö konstgjorda sjö, Kyrkösjärvi
konstgjorda sjö

Närpes å (å eller älv)

Närpes ås övre lopp

Närpes å (sjö)

Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö,

x
x

x

x

Västerfjärden
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Eura å-Lapinjoki-Sirppujoki (å, älv)

Sirppujoki

x

Eura å-Lapinjoki-Sirppujoki (kust)

Inloppet till Raumo, inloppet till Nystad,

x

x

Ruotsinvesi-Velhovesi
Ikalisstråten och sjön Jämijärvi (å eller

x

Pappilanjoki

älv)
Näsijärviområdet och sjön Tarjanne (å el-

x

Soininjoki

x

x

x

x

x

x

ler älv)
Vånåstråten (å eller älv)

Teuronjoki

Kumo älvs nedre lopp–Loimijoki (å eller

Loimijoki, Loimijokis nedre lopp, Kumo

älv)

älvs nedre lopp, Kumo älvs övre lopp,

x

Kumo älvs mellersta lopp

x

Kumo älvs nedre lopp–Loimijoki (kust)

Eteläselkä

Nystadsregionen (å eller älv)

Puttanjoki

Pemarån-Aura å (å eller älv)

Pemaråns nedre lopp, Pemaråns mel-

x
x

x

x

lersta lopp

x

Pemarån-Aura å (sjö)

S:t Mariebassängen

Skärgårdshavet (kust)

Resoviken, Åbo hamn och sunden i

x

x

Runsala, sötvattenbassängen i Pargas,
havsområdet utanför Nådendals hamn

* fiskeriekonomiska iståndsättningar inkluderar även andra än morfologiska förbättringsåtgärder

7.2.2 Grundvattnen
Grundvattnens status i vattenförvaltningsområdet hotas i synnerhet av trafiken, förorenade markområden, användningen av kemikalier samt bosättningen och markanvändningen. Miljömålen för riskgrundvattenområdena har summerats i tabell 27. Målet med vattenvården är att trygga den goda statusen i grundvattenområdena med god status, och att förbättra grundvattenområdets status i de områden som har dålig kemisk
status samt i de områden som har dålig kvantitativ status. För bevarandet av en god status behövs det dessutom åtgärder i de så kallade riskområdena där man kan skönja tydliga försämrande konsekvenser hänförliga
till mänsklig verksamhet.
Man får kontinuerligt uppföljningsinformation om grundvattnets status från sådana grundvattenområden
som används för vattenförsörjning och från den uppföljning som aktörerna utför. När uppgifterna om utredningsobjektens kvalitet kompletteras kan det framkomma nya riskgrundvattenområden där den kemiska statusen inte är god. När utredningsobjekt görs till riskgrundvattenområden bör man lägga fram ytterligare åtgärder och bedöma närmare huruvida åtgärderna är tillräckliga för uppnåendet av en god status.
Tabell 27. Miljömålen för vattenförvaltningsområdets riskgrundvattenförekomster där det är osannolikt att målen uppnås före 2027 utan nya åtgärder eller effektivisering av åtgärderna.
Miljömål

Antal grundvattenområden

Grundvattenområdenas areal

Arealens förhållande till
vattenförvaltningsområdets
areal

(st.)

(km²)

God kemisk status bevaras

124

620

0,7

God kemisk status uppnås

36

178

0,2

God kvantitativ status bevaras

3

34

0,04

(%)

123

God kemisk status uppnås

2

7

0,01

7.2.3 Särskilda områden
Natura-områden
Statusmålen för vattenförekomster i särskilda områden bestäms enligt samma principer som för övriga
vattenförekomster. I dessa områden ska man dessutom beakta de mål som följer av lagstiftningen om särskilda områden, vilka kan ställa krav på vattenförekomstens status som skiljer sig från de sedvanliga klassificeringskriterierna. Statusvariablerna är inte heller alltid desamma som dem som används i klassificeringen.
I Naturaområden som utsetts till särskilda områden granskas yt- och grundvattnens status i förhållande
till de vattennaturtyper och arter som ligger till grund för skyddet. Yt- och grundvattnens status ska vara på
en sådan nivå att områdets skyddsvärden kan bevaras. Kraven från naturtyper och arter som är beroende av
vattnen sätts alltså i främsta rummet när statusmålen och åtgärderna planeras. I de fall där grunden för skyddet är exempelvis orörda eller karga och klara vatten, är målet god status enligt vattenvårdslagen inte nödvändigtvis tillräckligt. Levnadsförhållandena för någon särskilt skyddad art kan också kräva bättre status än
god. I vissa fall kan målen i vattenförvaltningslagen respektive habitat- och fågeldirektivet beträffande vattnens status sammanfalla. I vattenförvaltningsområdets skyddsområdesregisterobjekt har naturtypernas status för närvarande bedömts som huvudsakligen måttlig.

Badvatten
Badvattenklassen vid EU-badstränderna i vattenförvaltningsområdet är huvudsakligen utmärkt. De förhöjda mikrobhalterna har försämrat badvattenklassen vid badstränderna i Åminne, Fagerö och Harrström.
Kommunerna i området har planerat åtgärder för att förbättra kvaliteten.

Vattenförekomster som används för uttag av hushållsvatten
I fråga om vattenförekomster varifrån det tas vatten som används för framställning av hushållsvatten, ska
man även kontrollera att kvalitetskraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000) uppfylls. I
Finland underskrider miljökvalitetsnormerna för grundvatten de allmänna kvalitetskraven för hushållsvatten.
Därtill har man i grundvattenområdena inrättat skyddsområden runt vattentäkterna i enlighet med vattenlagen
för att trygga grundvattenkvaliteten och utarbetat skyddsplaner för grundvattenområdena. Vidare har man
effektiviserat hushållsvattnets säkerhet genom att uppmuntra vattentjänstverken att utarbeta säkerhetsplaner
för hushållsvattnet (WSP).
När ytvatten används för framställning av hushållsvatten måste vattnet alltid beredas. Kravet på beredning har fastställts med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000). Användningen av
ytvatten för framställning av hushållsvatten kräver tillstånd och bestämmelser om detta finns i hälsoskyddslagen (736/1994) och hälsoskyddsförordningen (1280/1994). I tillståndsförfarandet bedöms råvattnets kvalitet
och nödvändig beredningsmetod.

7.3 Behov av ytterligare åtgärder
Ovan har genomförandet av åtgärderna under tidigare vattenvårdsrundor granskats. Dessutom beskrivs
på ett allmänt plan de betydande tryck som vattenförekomster med sämre än god status är utsatta för och
behoven av en minskning av belastningen och en förbättring av den hydromorfologiska statusen uppskattas.
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Utifrån granskningen kan man sektorsvis bedöma behovet av ytterligare åtgärder under den tredje vårdperioden (tabell 28).
Tabell 28. Tillräckligheten hos redan vidtagna åtgärder i västra vattenförvaltningsområdet (skala --, -, +/-, + och + +) samt
behovet av ytterligare åtgärder med motiveringar.
Sektor

Åtgärdernas tillräcklighet

Behov av ytterligare åtgärder och motivering

Områden som särskilt berörs av åtgärderna

+

Det behövs tilläggsundersökningar om betydelsen
av kväveborttagning. Undersökningarna pågår. Kväveborttagningen behöver effektiveras i områden där
kväve påverkar eutrofieringen. Det är nödvändigt att
minska belastningen till följd av dagvatten och förbiledning av avloppsvatten. Riskerna som bosättning
och markanvändning medför på grundvattenområden måste hanteras bättre än i nuläget. Hanteringen
av skadliga ämnen och mikroplaster i avloppsvatten
medför nya utmaningar. Genom rekommendationsavtalet kan man ännu effektivare minska belastningen från samhällena.

-

Lagändringarna som gäller gamla fastigheter fördröjer genomförandet av åtgärderna i anslutning till behandlingen av avloppsvatten. Rådgivningens och de
frivilliga åtgärdernas betydelse är fortfarande stor.

Hela vattenförvaltningsområdet.

Jordbruksdominerade områden i vattenförvaltningsområdet.

Jordbruk

För att eutrofieringen ska minska krävs att näringsbelastningen från jordbruket minskas betydligt.
Grundläggande åtgärder och effektiva kompletterande åtgärder, som huvudsakligen grundar sig på
frivillighet, bör genomföras i större omfattning och
riktas bättre. Återhämtningen från belastningens effekter är långsam och klimatförändringen ökar urlakningen av näringsämnen. Otillräckliga uppgifter om
åkerbrukets konsekvenser för grundvattnet begränsar åtgärderna för grundvattenskyddet.

Skogsdominerade områden i
vattenförvaltningsområdet.

Skogsbruk

-

Åtgärdernas omfattning varierar från år till år i olika
områden, vilket påverkar antalet vattendrag i åtgärdernas influensområde. Belastningen från skogsbruket är typisk diffus belastning från flera små källor,
vars konsekvenser främst drabbar källvattnen men
även småvattnen nära kusten. De föreslagna vattenskyddsåtgärderna ska tas i bruk på ett heltäckande
sätt för att konsekvenserna för vattnen ska minimeras. I de områden som är känsligare för belastning
måste man vidta åtgärder som är effektivare än
skogsbrukets skyddsnivå för grundvatten. Finansieringen av naturvårdsprojekt bör inriktas särskilt mot
vattenskyddsåtgärder.

Hela vattenförvaltningsområdet, stora bebyggda åar och
älvar beträffande fiskvägarna

Iståndsättning,
reglering och utbyggnad av vattnen

+/-

De föreslagna åtgärderna ska genomföras i omfattande skala. Samarbetsnätverk och partnerskap
stärks och förutsättningarna för frivillig iståndsättning
främjas. För att stärka den statliga finansieringen
strävar man efter att utvidga finansieringsbasen för
iståndsättningsprojekten ytterligare. De gamla vattentillstånden som fortfarande är i kraft begränsar
möjligheterna att avlägsna stigningshindren. Genom
en omfattande nätverksbaserad planering och genomförandemodell främjas planeringen och genomförandet av iståndsättningar. Genom att genomföra
fiskvägsstrategin strävar man efter att främja projekten.

Planer för skydd
av grundvattnet
och forskning

+/-

Det finns en måttlig finansiering för skyddsplanerna,
men grundvattenundersökningens finansiering är
knapp.

Hela vattenförvaltningsområdet.

Samhällen

Gles- och fritidsbebyggelse

--

Kustvatten som är utsatta för
belastning från samhällen i
den norra delen av vattenförvaltningsområdet. Inloppen
till tätorterna med avseende
på skadliga ämnen och
mikroplaster.
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Trafik

-

Ytvattnen hotas av risken att skadliga ämnen sprids.
Kloridhalterna i grundvattnen har stigit på grund av
otillräckliga grundvattenskydd.

Hela vattenförvaltningsområdet.

Marktäkt

-

Iståndsättningen av gamla grustag samt uppföljningen och övervakningen av de nuvarande grustäktsområdena är bristfällig.

Hela vattenförvaltningsområdet.

Förorenade områden

-

Resurserna för sanering av förorenad mark som hotar grundvattnen är otillräckliga.

Hela vattenförvaltningsområdet.

+

Industrins belastning på ytvattnen och grundvattnen
hanteras med miljötillståndsförfarande. Ny industri
styrs såvitt möjligt till områden utanför grundvattenområdena.

Hela vattenförvaltningsområdet.

Kustvattnen i vattenförvaltningsområdet

+/-

Fiskodling orsakar vanligen lokal belastning. Praxisen kring tillstånd styr verksamheten i en riktning
som innebär mindre belastning. Ekonomiskt lönsamma metoder för att minska belastningen i små
och medelstora anläggningar är en utmaning. Effekten på kustvattnen av vattenbruket i öppna havet
måste minskas.

Torvproduktionens koncentrationsområden

Torvproduktion

+/-

Torvproduktionen kan medföra regionalt och lokalt
betydande konsekvenser för vattendragens status.
Vattenskyddet har effektiviserats, men det finns fortfarande gamla torvprduktionsområden där vattenskyddet endast är på basnivå. Praxisen kring tillstånd styr verksamheten i en riktning som innebär
mindre belastning. Mer uppmärksamhet ska fästas
vid vattenskyddet vid toppflöden.

Pälsnäring

+/-

Lokalt påverkar pälsnäringen även ytvattnen. Praxisen kring tillstånd styr verksamheten i en riktning
som innebär mindre belastning.

Avrinningsområdena i Österbottens landskap

Man har kunnat förhindra försurningen av vattendragen eftersom kunskaperna om sura sulfatjordar och
deras läge har ökat. De kan således beaktas i planeringen och styrningen av markanvändningen. Fungerande lösningar för vattenskyddet ska vidareutvecklas och omsättas i praktiken. De kompletterande åtgärderna förbättrar statusen något, men den sura
belastningen från redan torkad alunjord kan pågå i
flera årtionden. Det finns inga resurser eller praktiska möjligheter att förändra dräneringen i efterhand
på mycket stora områden.

Områden nära Österbottens
och Satakuntas kust

Industri

Fiskodling

+/Bekämpning av
marksurhet
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8 Förslag till åtgärder under den tredje
perioden av vattenvården
8.1 Samhällen och glesbebyggelse
Samhällenas avloppsvattenbelastning har bedömts vara en betydande belastning som påverkar vattnens
status i 14 procent av ytvattenförekomsterna. Glesbebyggelsen har bedömts vara en betydande belastning i 45 procent av ytvattenförekomsterna. I största delen av vattenförvaltningsområdets riskgrundvattenförekomster finns bebyggelse. Bosättningen och markanvändningen har bedömts vara en betydande riskfaktor för 56 procent av riskgrundvattenförekomsterna och utredningsobjekten.

Åtgärdsförslag
Åren 2022–2027 ska den kommunala avloppsvattenreningen i vattenförvaltningsområdet alltjämt effektiviseras och utvidgas. Man ska i synnerhet fästa vikt vid hanteringen av störningsutsläpp. Gamla reningsverk
som fungerar dåligt eller som släpper ut sitt avloppsvatten i känsliga avrinningsområden ska läggas ned och
behandlingen av avloppsvattnet ska koncentreras till reningsverk med tillräcklig kapacitet. Reningsverken bör
förbereda sig på allt exceptionellare väderförhållanden och bl.a. problem i anslutning till eldistributionen såväl
vid avloppsreningsverken som vid de viktigaste pumpstationerna för avloppsvatten. Andra centrala åtgärder
är att minska på läckagevattnet från avloppen och systematiskt avstå från kombinerade avloppssystem, hantera dagvattnet samt frivilligt effektivisera avlägsnandet av näringsämnen (Green deal).
Behandlingen av avloppsvatten i glesbygden ska uppfylla kraven i lagstiftningen om fastighetsvisa system
för behandling av avloppsvatten i strand- och grundvattenområden. I fortsättningen ska reningen göras effektivare så att den uppfyller bestämmelserna på de fastigheter där undantaget från kraven på behandling går
ut. En central åtgärd är att bygga centraliserade avloppssystem i vissa glesbygdsområden och att effektivisera de fastighetsspecifika systemen för behandling av avloppsvatten. Antalet vattenvårdsåtgärder för samhällen och glesbebyggelse och kostnaderna för åtgärderna presenteras i tabell 29.
Tabell 29. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för samhällen och industri i vattenförvaltningsområdet
2022–2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar
åren
2022–2027
(1000 €)

Årliga driftsoch underhållskostnader (1000
€)

Årskostnad
(1000 €)

1 568 983

-

279 164

279 164

Genomförande av åtgärder för riskhantering och beredskapsplaner för störningssituationer (antal)

80

-

-

-

Effektivering av hanteringen av ämnen som är farliga
och skadliga för vattenmiljön (antal)

37

-

-

-

Minskning av läckvatten från avlopp och planmässig
avveckling av blandavlopp (antal)

134

13 569

6

13 438

2

2

Samhällen
Grundläggande åtgärder
Drift och underhåll av anläggningar (invånare)

Prövning av behovet av miljötillstånd för industrin,
samhällen eller andra aktörer eller uppdatering av

2
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tillståndsvillkoren med tanke på grundvattenskyddet
(antalet grundvattenområden.)
Totalt

-

13 569

279 172

292 604

Effektivering av avloppsvattenverkens drift och underhåll (antal)

207 646

-

2 812

2 812

Stängning av avloppsreningsverk och centralisering
av behandlingen av avloppsvatten (invånare)

525 387

-

-

-

Frivillig effektivisering av avlägsnandet av
näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse
med hjälp av Green Deal-vattenskyddskonventionen
(antal)

13

-

-

-

Effektivare hantering och hantering av dagvatten
(antal)

8

1 100

65

197

Totalt

-

1 100

2 877

3 009

Samhällen sammanlagt

-

14 669

282 049

295 613

Drift och underhåll av fastighetsspecifika system för
behandling av avloppsvatten (antalet fastigheter)

64 075

-

25 672

25 672

Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten (fastigheter utanför avloppsnätet i grundvattenområden)

40

-

-

-

-

-

25 672

25 672

56 014

419 796

-

25 550

Totalt

-

419 796

-

25 550

Glesbebyggelse totalt

-

419 796

25 672

51 220

ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

-

434 465

307 721

346 833

Kompletterande åtgärder

Glesbebyggelse
Grundläggande åtgärder

Totalt
Kompletterande åtgärder
Effektivering av den fastighetsspecifika behandlingen av avloppsvatten (uppskattning av antalet tillståndsansökningar som ingår i planen för avloppsvatten utanför nätverken)

Förslag till utveckling av styrmedlen
En del av styrmedlen för sektorn har redan använts under tidigare vattenvårdsperioder. De styrmedel som
föreslås för sektorn presenteras i tabell 30.
Tabell 30. Styrmedel som främjar genomförandet av vattenvårdsåtgärderna i samhällen och glesbebyggelse under vårdperioden 2022–2027.
Styrmedel

Huvudansvarig

Övriga ansvariga instanser

JSM, MM, NTMcentraler

Vattentjänstverken,
kommunerna, landskapsförbunden, Kommunförbundet, Vattenverksföreningen

Vattentjänstverken, kommunerna

NTM-centralerna

Samhällena
Hållbara vattentjänstlösningar genomförs som regionalt samarbete mellan
vattentjänstverken.
Vattentjänstverken förbättrar vattenförsörjningens energieffektivitet och
förmåga att på förhand anpassa sig till klimatförändringen.
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Vattenförsörjningen utvecklas genom planering av de kommunala vattentjänsterna och genom samordning av markanvändningen, vattenförsörjningen och byggandet.

Kommuner, NTMcentraler

Landskapsförbunden,
Kommunförbundet, vattentjänstverken

Undersökningar och utredningar görs om betydelsen och hanteringen av
nya skadliga ämnen (mikroplaster, läkemedel) samt för att minska belastningen av traditionella skadliga ämnen och fastställa blandningszonerna.

Finansiärer av undersökningar av
vattentjänsterna,
bland andra JSM,
SHM, MM, Vattenverksföreningen

RFV, NTM-centraler,
vattentjänstverk, forskningsinstitut, vattenlaboratorier

BAT-informationsutbytet stärks och en god tillämpning av BATslutsatserna säkerställs i tillståndsförfarandet samt utvecklingen och ibruktagandet av ny teknik uppmuntras och övervakas. Man deltar aktivt i beredningen av EU:s BAT-slutsatser och förnyandet av BREF-dokumenten
inom viktiga industribranscher och gruvverksamhet i Finland. Både nationella och nordiska BAT-utredningar utarbetas och utnyttjas. Uppnåendet
av målen för vattenvården bedöms i vattenförekomster som avsevärt belastas av industrin och vid behov fastställs åtgärder, till exempel kontroll
av tillstånd för att minska belastningen.

SYKE, MM

NTM-centralerna, RFV,
branschorganisationer

Miljötillståndsförfarandet och tillsynen för gruvdriften utvecklas för att förhindra skadliga konsekvenser för vattendrag och grundvatten. Forskningsprojekt som förbättrar gruvverksamhetens hållbarhet genomförs och samarbetet mellan verksamhetsutövarna och tillstånds- och tillsynsmyndigheterna i hanteringen av miljöärenden i gruvorna stöds. Särskild
uppmärksamhet fästs vid vattenhanteringen i gruvområdena under olika
hydrologiska förhållanden, hållbar bassänglagring av vatten och avfall,
ibruktagande av metoder för behandling av avancerat avloppsvatten samt
god hantering av vattenutsläpp vid olyckor och störningar.

MM, ANM, SYKE,
RFV, NTMcentralerna,
verksamhetsutövarna.

Tukes, GTK

NTM-centralerna,
verksamhetsutövarna

SYKE, GTK

Kommuner, NTMcentraler

Verksamhetsutövare

Industrin

Man säkerställer riskhanteringen för avfalls- och sidostenshögarna i
gruvor samt för industriella avstjälpningsplatser och deponeringsområden
bland annat i enlighet med BAT-jämförelsedokumentet för utvinningsavfall. Åtgärdsförslag för riskobjekt görs i samarbete mellan verksamhetsutövarna och NTM-centralerna med beaktande av redan stängda gruvoch industriverksamheter.
Effektivisera övervakningen av verksamheter som kräver tillstånd i grundvattenområden

Ansvar för genomförande och uppföljning
Enligt lagen om vattentjänster ansvarar kommunen för fastställandet av vattentjänstverkens verksamhetsområden samt för den allmänna utvecklingen och ordnandet av vattentjänsterna inom sitt område. Vattentjänstverket sörjer för vattentjänsterna i det för verket fastställda verksamhetsområdet. NTM-centralen är
tillsynsmyndighet enligt lagen om vattentjänster och miljöskyddslagen. Den styr och främjar skötseln av de
uppgifter som avses i miljöskyddslagen och i författningar som har givits med stöd av den. NTM-centralen
övervakar att författningarna iakttas samt för talan för sin del för att tillvarata det allmänna miljöskyddsintresset
vid sådant beslutsfattande som avses i denna lag.
Det är i huvudsak kommunerna och vattentjänstverken som ansvarar för att främja och utveckla styrmedlen. Övriga ansvars- och samarbetsinstanser är NTM-centralerna, landskapsförbunden, Vattenverksföreningen, Kommunförbundet, regionförvaltningsverken, Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Finlands miljöcentral samt apparaturtillverkare och tjänsteproducenter
inom branschen. Ansvaret för utvecklingen av de lagstadgade styrmedlen ligger hos miljöministeriet, jordoch skogsbruksministeriet samt hos social- och hälsovårdsministeriet.
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8.2 Industrin
Industrin har bedömts utgöra en betydande belastning på 3 procent av ytvattenförekomsterna och en betydande riskfaktor för 42 procent av riskgrundvattenförekomsterna och utredningsobjekten.

Åtgärdsförslag
Industrins åtgärder grundar sig på miljölagstiftningen och anläggningarnas utsläpp hanteras med hjälp av
miljötillstånd. Det grundläggande målet är att använda tillståndspliktiga industrianläggningar så att verksamhetsnivån hålls på minst samma nivå som i början av planeringsperioden och så att tillståndsvillkoren uppfylls.
Dessutom genomförs underhålls- och förnyelseåtgärder samt effektiviseringsåtgärder vid behov till exempel
i samband med uppdateringar av BAT-slutsatserna.
Genom att uppdatera riskhanterings- och beredskapsplanerna förbättras och utvecklas anläggningarnas
funktionssäkerhet och täckningen av beredskapen för störningssituationer. Beredskapen måste göras till en
kontinuerlig process som kan trygga verksamhetens kontinuitet och även en god miljöstatus. På vattenförvaltningsområdet finns flera industrianläggningar vars avloppsvatten leds till tätorternas avloppsreningsverk
för behandling. Genom avtal mellan reningsverken och industrianläggningarna, nödvändig förbehandling och
driftskontroll ska man se till så att verksamheten vid avloppsreningsverken inte störs av överraskande utsläpp.
Hanteringen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön bör effektiviseras ytterligare. Provtagningsfrekvensen och analystäckningen i kontrollprogrammen ska granskas med beaktande av de ämnen som
är farliga och skadliga för vattenmiljön samt de mikroplaster, läkemedelsrester och andra mikropollutanter
som frivilligt tagits med i kontrollprogrammet. Utsläpp och urlakning av ämnen som är farliga för vattenmiljön
ska identifieras och vid behov ska kontrollerna effektiviseras i enlighet med de förnyade anvisningarna och
de nya forskningsprojekten. I åtgärden beaktas också utsläpp från industrianläggningar via allmänt avlopp
samt dagvatten.
Konsekvenserna av ämnen som är skadliga för vattenmiljön minskas vid behov ytterligare med hjälp av
miljötillståndsförfarande och tillsynsåtgärder. Riskerna för vattenmiljön som beror på skadliga ämnen minskas
bl.a. genom att användningen av kemikalier som innehåller farliga och skadliga ämnen ersätts och genom att
förhanteringen av avloppsvattnet från anläggningar som anslutit sig till vattentjänstverkets avlopp görs effektivare.
Industrisektorn har genom utsläppsdirektivet ålagts en skyldighet för stora industrianläggningar att utreda
grundvattnets grundtillstånd. Dessutom har det föreslagits att industrins eller andra aktörers behov av miljötillstånd ska övervägas eller att tillståndsvillkoren uppdateras med tanke på grundvattenskyddet. Man strävar
efter att placera ny industri- och företagsverksamhet som eventuellt äventyrar grundvattnet utanför grundvattenområdena. Centrala styrmedel är planering av markanvändningen och miljötillstånd.
Industrins vattenskyddskostnader har uppskattats med hjälp av Statistikcentralens uppskattning för åren
2014–2017. Kostnaderna i västra vattenförvaltningsområdet uppgår till 68 miljoner euro per år.

Förslag till styrmedel
De centrala styrmedlen för vattenskyddet inom industrin (tabell x) grundar sig på förfaranden enligt miljölagstiftningen. Genom miljöskyddslagen verkställs EU:s direktiv om industriutsläpp. BAT-slutsatserna tillämpas i miljötillståndsförfarandet.
För att uppnå målen för miljöskyddet krävs samarbete och informationsutbyte, särskilt när det gäller bästa
tillgängliga teknik. Finlands miljöcentral (SYKE) koordinerar BAT-informationsutbytet och stöder branschgruppernas verksamhet. Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna deltar ofta i BAT-branschgrupperna i rollen som ordförande. Industrin och branschorganisationerna har en viktig roll i datainsamlingen.

130

På grund av att gruvverksamheten utvidgats och verksamheten potentiellt belastar vattnen har styrmedlen riktats mot gruvdriften. Miljötillståndsförfarandet och tillsynen över gruvdriften utvecklas. Forskningsprojekt genomförs också som stöd för styrmedlen.
Betydelsen av riskhantering betonas i övervakningen av gruvornas avfalls- och sidostenshögar samt industriella avstjälpningsplatser och deponeringsområden.
I vattenförvaltningsområdet genomförs övervakning av behandlingen av avloppsvatten och rådgivning i syfte
att upprätthålla och effektivisera behandlingen av avloppsvatten i enlighet med det riksomfattande styrmedlet
(tabell 31).
Tabell 31. Styrmedel som gäller industrin och gruvverksamheten 2022–2027.

Styrmedel

Styransvariga
SYKE, MM,

Samarbetspartner
NTM-centraler,
RFV, branschorganisationer

MM, ANM, SYKE,
RFV, NTMcentralerna,
verksamhetsutövarna.

Tukes, GTK

NTM-centralerna,
verksamhetsutövarna

SYKE, GTK

BAT-informationsutbytet stärks och en god tillämpning av BAT-slutsatserna säkerställs i tillståndsförfarandet samt utvecklingen och ibruktagandet av ny teknik
uppmuntras och övervakas. Man deltar aktivt i beredningen av EU:s BAT-slutsatser
och förnyandet av BREF-dokumenten inom viktiga industribranscher och gruvverksamhet i Finland. Dessutom utarbetas och utnyttjas både nationella och nordiska BAT-utredningar. Uppnåendet av målen för vattenvården bedöms i vattenförekomster som avsevärt belastas av industrin och vid behov fastställs åtgärder
(t.ex. kontroll av tillstånd) för att minska belastningen.

Miljötillståndsförfarandet och tillsynen för gruvdriften utvecklas för att förhindra
skadliga konsekvenser för vattendrag och grundvatten. Forskningsprojekt som
förbättrar gruvverksamhetens hållbarhet genomförs och samarbetet mellan
verksamhetsutövarna och tillstånds- och tillsynsmyndigheterna i hanteringen av miljöärenden i gruvorna stöds. Särskild uppmärksamhet fästs vid vattenhanteringen i
gruvområdena under olika hydrologiska förhållanden, hållbar bassänglagring av vatten och avfall, ibruktagande av metoder för behandling av avancerat avloppsvatten
samt god hantering av vattenutsläpp vid olyckor och störningar.

Man säkerställer riskhanteringen för avfalls- och sidostenshögarna i gruvor samt för
industriella avstjälpningsplatser och deponeringsområden bland annat i enlighet
med BAT-jämförelsedokumentet för utvinningsavfall. Åtgärdsförslag för riskobjekt
görs i samarbete mellan verksamhetsutövarna och NTM-centralerna med beaktande av redan stängda gruv- och industriverksamheter.

Ansvar för genomförande och uppföljning
Ansvaret för att genomföra vattenskyddsåtgärderna inom industrin och företagsverksamheten ligger hos
verksamhetsutövarna. Inom industrin riktas samhällsstödet huvudsakligen till utvecklingen av nya innovationer och till övrig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Man kan få stöd exempelvis för projekt som främjar
utvecklingen och ibruktagandet av ren teknik. I områden med kraftiga strukturomvandlingar kan samhällsstödet riktas till investeringar som leder till ny industriell verksamhet.

8.3 Fiskodling
Fiskodlingen har bedömts vara en betydande belastning som påverkar vattnens status i 3 procent av de
ytvattenförekomster i vattenförvaltningsområdet som antingen har sämre än god status eller vars status
riskerar att försämras. I grundvattenområdena finns ingen fiskodling.
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Åtgärdsförslag
Fiskodling och fiskodlingsanläggningar behöver tillstånd enligt miljöskyddslagen om de årligen använder
minst 2 000 kilogram torrfoder eller en mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde eller om fisktillväxten är minst 2 000 kilogram per år. Dessutom behövs det tillstånd för en damm eller grupp av dammar
med naturligt foder på minst 20 hektar. Tillstånden för bassänger på land gäller i allmänhet tills vidare. Eftersom användningsrätten till det vattenområde i havet som behövs för odlingen ofta är tidsbestämd, har
tillstånden för nätbassänger varit tidsbestämda. Tillstånd som gäller tills vidare kan beviljas när det finns få
motsättningar mellan odlingen och den övriga användningen av området och området klarar av utsläppen
bra. Utgångspunkten är att verksamheten inte får försämra vattendragets status. Detta säkerställer man från
fall till fall i ett miljötillståndsförfarande.
Miljöskyddslagen förutsätter att bästa tillgängliga teknik (BAT) och principen om bästa praxis (BEP) tilllämpas i tillståndspliktig verksamhet. Utifrån nuvarande kunskap är det möjligt att tillämpa BAT-principen på
fiskodling i inlandet. Miljöskyddet vid fiskodling i nätbassänger kan främjas i enlighet med BEP-principen,
eftersom det inte finns vattenskyddsteknik för den. Åtgärderna för nätbassängodling är således kompletterande åtgärder.

Förslag till styrmedel
De flesta åtgärder som gäller fiskodling är riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller
hela branschen (tabell 32)
Tabell 32. Styrmedel för fiskodlingen för perioden 2022–2027.
Styrmedel

Planen för lokaliseringsstyrning av fiskodlingsanläggningar
uppdateras och ibruktagandet av planen främjas
Man utvecklar en teknik och verksamhetssätt för öppet hav
som lämpar sig för förhållandena vid Finlands kust.
Ibruktagandet av den uppdaterade miljöskyddsanvisningen vid
fiskodling främjas.
Det foder och de utfordringsmetoder som används i fiskodlingarna utvecklas och god skötsel av fiskarna främjas.
Med hjälp av pilotundersökningar utreds metoder för att
avlägsna slam från markverk och behandla avloppsvatten.
Verksamhetsförutsättningarna för recirkulationsodling utvecklas
Användningen av foder som tillverkats av Östersjöfisk och vegetabiliska råvaror som odlats i Östersjöområdet främjas och
återvinningen av näringsämnen och avlägsnandet av
näringsämnen utreds som ett komplement till det övriga vattenskyddet.

Styransvariga

Samarbetspartner

JSM, MM Fiskodlare, Luke, SYKE, RFV,
VARELY, NTM-centralerna,
landskapsförbunden,
Fiskodlarförbundet rf
JSM, MM Fiskodlare, Luke, VARELY,
NTM-centralerna, Fiskodlarförbundet rf
MM, JSM VARELY, NTM-centralerna,
RFV, Fiskodlarförbundet rf,
Luke
JSM Luke, foderindustrin,
fiskodlare, universitet
JSM Luke, fiskodlare, utrustningstillverkare och teknologiföretag, NTM-centralerna, RFV
JSM, MM Luke, fiskodlare, utrustningstillverkare och teknologiföretag, NTM-centraler, RFV
JSM, MM Luke, VARELY, foderindustrin, SYKE, fiskodlare, fiskare,
grön teknologi
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8.4 Torvproduktion
Torvproduktionen har bedömts vara en betydande belastning som påverkar vattnens status i 16 procent av
de ytvattenförekomster i vattenförvaltningsområdet som antingen har sämre än god status eller vars status
riskerar att försämras. I riskgrundvattenförekomster har torvproduktionen bedömts utgöra en betydande
riskfaktor för mindre än 1 procent av riskgrundvattenområdena och utredningsobjekten.

Åtgärdsförslag
I miljötillstånden för torvtäktsområden ges bestämmelser om bland annat vattenskyddskonstruktioner,
deras underhåll och användning, begränsning av damm- och bullerutsläpp, avfall och avfallsbehandling och
-återvinning samt drift-, utsläpps- och konsekvenskontroll. Miljötillstånden gäller i regel tills vidare.
Isoleringsdikning, tegdikesbassänger, slamspärrar samt sedimenteringsbassänger som uppfyller dimensioneringsanvisningarna jämte fördämningskonstruktioner och ytbommar hör till de grundläggande vattenskyddskonstruktionerna på alla täktområden. Det räcker dock inte enbart med de grundläggande vattenskyddskonstruktionerna, utan utöver dem behövs dessutom effektivare vattenbehandlingsmetoder. Enligt miljöskyddsanvisningen för torvproduktion (Miljöförvaltningens anvisningar 2/2015) är den bästa tillgängliga tekniken i nya produktionsområden ytavrinning året om eller kemikaliebehandling året om. Kemisk behandling
anses inte längre till alla delar vara en bra lösning på grund av de problem som är förknippade med den, och
därför har nya stora kemikalieanläggningar inte längre grundats under de senaste åren och rekommenderas
i regel inte längre.
Bästa tillgängliga teknik kan också vara någon annan vattenbehandlingsmetod med ovannämnda effekter, vars effekt har påvisats på tillförlitligt sätt. I vissa fall, till exempel när vattendraget nedströms så kräver,
kan en kombination av ovannämnda metoder tillämpas. Vattenskyddet i gamla täktområden ska göras effektivare med ett ytavrinningsfält eller genom att ändra det så att det används året runt. Ifall man inte kan bygga
ett ytavrinningsfält ska vattenskyddet göras effektivare genom reglering av vattenflödet, med vegetationsfält
eller våtmark, kemikaliebehandling eller genom att kombinera olika vattenskyddslösningar. Vattenskyddsåtgärderna och behovet av att göra dem effektivare avgörs från fall till fall i samband med tillståndsförfarandet,
med beaktande av särdragen i täktområdet och dess influensområde, exempelvis Naturaområden.
Effektiveringen av vattenskyddet under planeringsperioden 2022–2027 sker i huvudsak med åtgärder
som räknas till de övriga grundläggande åtgärderna. I det västra vattenförvaltningsområdet finns det för närvarande torvutvinning på cirka 30 000 ha. Enligt uppskattning tillkommer nya torvtäktsområden om cirka 3 500
ha under perioden 2022–2027. Ytavrinningsfält används som vattenskyddskonstruktion på cirka 65 procent,
vegetationsfält/våtmark på cirka 19 procent och kemisk behandling på cirka 5 procent av torvtäktsarealen i
vattenförvaltningsområdet. Dessutom regleras flödet på cirka 84 procent av torvtäktsarealen. Det föreslås att
man bygger nya ytavrinningsfält på cirka 7 600 ha, vegetationsfält/våtmarker på cirka 500 ha och använder
kemikalisk behandling på cirka 1 800 hektar av torvtäktsarealen. Vattnet leds till nya vattenskyddskonstruktioner främst genom pumpning. Det föreslås i planen att flödet ska regleras på cirka 3 300 ha. Målet är att
vattenskyddsmetoder som är effektivare än de grundläggande vattenskyddskonstruktionerna ska användas
på alla torvtäktsområden i vattenförvaltningsområdet under perioden 2022–2027. Investeringskostnaderna
för åtgärderna inom torvutvinningen under perioden 2016–2021 uppgår till cirka 14,9 miljoner euro och driftsoch underhållskostnaderna till cirka 5,2 miljoner euro per år. Årskostnaderna för åtgärderna uppgår till cirka
6,4 miljoner €. Åtgärderna presenteras i tabell 33.
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Tabell 33. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för torvproduktionen i vattenförvaltningsområdet 2022–
2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar
åren 2022–
2027 (1000 €)

Årliga driftsoch underhållskostnader
(1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

Övriga grundläggande åtgärder
Baskonstruktioner för vattenvården (ha)

34 520

558

3 590

3 629

Reglering av vattenföringen (ha)

33 725

88

270

276

Odikat ytavrinningsfält, pumpning (ha)

9 412

164

485

496

Dikat ytavrinningsfält, pumpning (ha)

10 815

1 237

560

647

Vegetationsfält/våtmark, pumpning (ha)

6 872

83

357

363

Odikat ytavrinningsfält, ingen pumpning (ha)

1 398

177

21

33

Dikat ytavrinningsfält, ingen pumpning (ha)

2 299

280

34

54

Vegetationsfält/våtmark, ingen pumpning (ha)

2544

15

92

93

Kemisk behandling, sommar (ha)

-

-

-

-

Kemisk behandling, året runt (ha)

313

180

65

77

-

2 728

5 474

5 668

Omvandling av ytavrinningsfält sommartid till året
runt (ha)

115

207

8

22

Åtgärder för att effektivisera reningsprocessen
och dess strukturer (ha)

839

76 000

-

5 344

Kemikaliedosering, sommar

-

-

-

-

Kemikaliedosering, året runt

26

-

3

3

-

76 207

11

5369

-

78 935

5 485

11 037

Totalt
Kompletterande åtgärder

Totalt
ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

Förslag till styrmedel
För torvproduktionens lokaliseringsstyrning och för att minska torvproduktionens inverkan på vattendragen med hjälp av avrinningsområdesspecifik planering behövs styrmedel. Vid planeringen av placeringen av
nya torvtäktsområden beaktas avrinningsområdets belastning samt tillståndet i vattendraget nedanför och
känsligheten för den extra belastning som orsakas. I statsrådets principbeslut om hållbar och ansvarsfull
användning och skydd av myrar och torvmarker har man tagit i bruk en naturtillståndsskala som i synnerhet
styr planeringen av markanvändningen i myrar och torvmarker. Med hjälp av skalan kan man styra placeringen av torvutvinningen särskilt i områden som är sekundära med tanke på naturvärdena i planeringen av
markanvändningen på landskapsplanenivå. Även miljöskyddslagen styr placeringen av torvutvinningen. Valet
av placeringsplats är i första hand verksamhetsutövarens ansvar, men styrningen av placeringen påverkas
av utlåtanden om miljötillståndsansökningar samt rådgivning. Beslutet om var det nya produktionsområdet
ska placeras fattas av regionförvaltningsverket i samband med tillståndsprövningen.
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Som regionalt styrmedel främjas beaktandet av sura sulfatjordar och de risker de medför i torvproduktionens olika skeden och efteranvändning. Bedömningen av pH-effekterna i riskområden och bekämpningsåtgärderna i produktionsområden som producerar sur belastning är andra regionala styrmedel som främjas.
Styrmedlen presenteras i tabell 34.
Tabell 34. Styrmedel som främjar genomförandet av vattenvårdsåtgärderna inom torvproduktionen under vårdperioden
2022-2027.
Styrmedel

Huvudansvariga

Samarbetspartner

Ny torvutvinning styrs till redan utdikade områden eller områden vars naturtillstånd annars är betydligt modifierat, så att torvutvinningen är till
minsta möjliga skada för vattnens status, grundvattnen och vattennaturens
mångfald.

MM, NTMcentralerna, RFV,
landskapsförbunden

ANM, GTK, universitet
och andra forskningsinstitut

Skadliga konsekvenser för vatten minskas genom avrinningsområdesvis
planering med beaktande av torvutvinningens andel av avrinningsområdets totala belastning.

MM, RFV, NTMcentralerna

Torvproducenterna, konsulterna, landskapsförbunden

Främjande av utveckling och ibruktagande av nya vattenskyddsmetoder
som fungerar året runt och lämpar sig för ett föränderligt klimat.

MM, ANM

VTT, TEKES, universitet, SYKE, torvproducenter, Bioenergia ry

Utbildning för torvproducenter och entreprenörer främjas och små producenters kompetens utvecklas.

ANM, MM

Bioenergia ry, torvproducenter, läroanstalter

Bioenergia ry

NTM-centraler, RFV,
torvproducenter

Egenkontrollen utvecklas och främjas.

Torvproducenter, SYKE,
universitet, NTMcentraler, vattenskyddsföreningar

Den obligatoriska kontrollen av torvutvinningen utvecklas

MM, ANM

Närmare undersökning av järnets och den järnhaltiga humusens inverkan
på vattendragen nedanför dikade torvmarker

MM, ANM

SYKE, universiteten,
forskningsinstituten

Effekterna av metylkvicksilver som urlakas från dikade torvmarker utreds
genom separata utredningar av fiskarna i vattendragen nedanför. Vid behov åläggs kontrollskyldigheter för tungmetaller och vid behov begränsningar för urlakningen av metaller.

ANM, MM

RFV, NTM-centralerna,
SYKE, universitet, forskningsinstitut

Torvproduktionens efteranvändning styrs till lösningar som är hållbara med
tanke på klimatet, vattendragen och mångfalden och genom lagstiftningen
utvecklas ett incitamentsystem som stöder efteranvändningen i fråga.
Som regionalt styrmedel främjas beaktandet av sura sulfatjordar och de
risker de medför i torvproduktionens olika skeden och efteranvändning.
Bedömningen av pH-effekterna i riskområden och bekämpningsåtgärderna
i produktionsområden som producerar sur belastning är andra regionala
styrmedel som främjas.

ANM, MM, JSM
Regionförvaltningsverk, NTMcentraler

Markägare, kommuner,
NTM-centraler
Torvproducenter, SYKE,
universitet

Ansvar för genomförande och uppföljning
Ansvaret för att genomföra vattenskyddsåtgärderna inom torvutvinningen ligger hos verksamhetsutövarna.
Ansvaret för att främja och utveckla styrmedlen ligger huvudsakligen hos miljöministeriet, landskapsförbunden och NTM-centralerna. Övriga ansvars- och samarbetsinstanser är bland annat torvproducenterna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden, kommunerna, Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen och universiteten.
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8.5 Pälsdjursproduktion
Pälsdjursproduktionen har bedömts vara en betydande belastning som påverkar vattnens status i 10 procent av de ytvattenförekomster i vattenförvaltningsområdet som antingen har sämre än god status eller vars
status riskerar att försämras. Pälsdjursproduktionen som fungerar i riskgrundvattenförekomsterna eller som
redan har lagts ned, har bedömts utgöra en betydande riskfaktor för 5 procent av riskgrundvattenområdena
och utredningsobjekten.

År 2019 fanns det sammanlagt 850 pälsfarmer i hela Finland. Största delen av pälsproduktionen är belägen i det västra vattenförvaltningsområdet. Den sammanlagda längden på farmernas skugghus är 1 000 kilometer.

Åtgärdsförslag
Vattenskyddsbestämmelserna inom pälsproduktionen ges i samband med tillståndsbehandlingen. Åtgärderna inom pälsproduktionen hör till största delen till de grundläggande eller till de övriga grundläggande
åtgärderna. Endast den farmvisa rådgivningen räknas till de kompletterande åtgärderna.
I nuläget har över hälften av pälsfarmerna täta underlag under skugghusen och hallarna. För uppskattningsvis 80 procent av gårdarna har det byggts system för behandling av avrinningsvatten. I princip antar
man att alla farmer har genomfört de grundläggande åtgärderna för vattenskyddet, det vill säga förhöjda
gödselunderlag, förlängda takskägg och grundlig iståndsättning av skugghusfältet. Till basnivån inom vattenskyddet räknas också tillräcklig användning av torrströ. Täta underlag läggs alltid under husen i samband
med att farmerna renoveras (ombyggnad av skugghuset) eller i samband med nybyggnad och de installeras
också under nuvarande skugghus. Behovet av behandling av avrinningsvatten är inte så stort om pälsdjursuppfödningen enligt rekommendationen i miljöskyddsanvisningen använder täta underlag och takvattnet
leds bort så att det inte sköljs från farmområdet.
I planeringen av vattenvården har man uppskattat att alla farmer använder ett system för behandling av
avrinningsvatten eller täta underlag före 2027. Målet är också att täta underlag under skugghusen eller motsvarande lösningar ska tillämpas inom minst 80 procent av produktionen. Täta underlag läggs alltid under
husen i samband med att farmerna renoveras (ombyggnad av skugghuset) eller i samband med nybyggnad.
Täta underlag läggs också under de nuvarande skugghusen. Enligt uppskattning utförs ombyggnader eller
nybyggnader för cirka 30 procent av produktionen fram till 2027. Eftersom behandling av avrinningsvatten
och täta underlag motsvarar nuvarande tillståndspraxis och bästa tillgängliga teknik, hör de föreslagna åtgärderna till de grundläggande åtgärderna. De åtgärder som föreslås för pälsdjursproduktionen framgår av tabell
35.
Tabell 35. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för pälsdjursproduktionen i vattenförvaltningsområdet
2022–2027.

Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar åren
2022–2027
(1000 €)

Årliga drifts- och
underhållskostnader (1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

Grundläggande åtgärder
Tillämpning av basnivån i vattenskyddet och miljötillståndskraven inom pälsproduktionen (skugghusmeter)

865 000

-

3 460

3 460
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Byggande av metoder för behandling av avrinningsvatten på stora farmer inom pälsproduktionen (antal
farmer)

-

-

-

-

Byggande av metoderna för behandling av avrinningsvatten på medelstora och små farmer inom
pälsproduktionen (antal farmer)

109

693

-

49

Underhåll av metoderna för behandling av avrinningsvatten på stora farmer inom pälsproduktionen
(antal farmer)

170

-

721

721

Underhåll av metoderna för behandling av avrinningsvatten på medelstora och små farmer inom
pälsproduktionen (antal farmer)

295

-

156

156

-

693

4 337

4 386

172 500

8 798

-

619

Sanering av marken och grundvattnet på gamla pälsproduktionsområden (st.)

1

75

-

4

Totalt

-

8 873

-

623

1845

-

784

784

793 000

1 200

11 102

11 206

7

49

4

16

-

1249

11 890

12 006

-

10 815

16 227

17 015

Totalt
Övriga grundläggande åtgärder
Byggande av täta underlag inom pälsproduktionen
(skugghusmeter)

Kompletterande åtgärder
Rådgivning med anknytning till effektiverat vattenskydd och effektivare användning av näringsämnen
på pälsfarmer
Bearbetning av pälsdjursgödsel
Utredning av inverkan på grundvattnet och riskbedömning i pälsfarmsområden som har upphört eller
upphör med sin verksamhet (st.)
Totalt
ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

Förslag till styrmedel
För vattenskyddet inom pälsproduktionen föreslås utöver åtgärderna fyra nya och tre redigerade styrmedel från föregående period (tabell 36).
Dimensioneringen och effektiviteten av pälsfarmernas system för behandling av avrinningsvatten och
gödselunderlag utreds. Det behövs information om deras korrekta dimensionering och funktionalitet och dessutom anvisningar om hur de ska skötas och underhållas. Vattenbehandlingen planeras alltid så att den lämpar
sig för förhållandena och platsen på farmen med beaktande av bland annat jordarten i farmområdet, jordmånens lutning och möjligheterna att samla in vatten. Det behövs mer information om hur man i dimensioneringen ska beakta de djurarter som föds upp, hur de olika årstiderna påverkar vattenbehandlingssystemens
funktion samt att antalet djur varierar under olika årstider.
Dessutom utvecklas handlingssätt för lagring och hantering av gödsel och processningen och nyttoanvändningen av pälsgödseln effektiviseras. Pälsgödseln ska efter en så kort förvaringstid som möjligt fås från
gödselunderlagen till nyttoanvändning och fortsatt bearbetning. Målet är att från gödseln få produkter som
kan utnyttjas bättre ur miljösynpunkt och på så sätt minska näringsbelastningen på vattendragen.
Rådgivning och utbildning är en central faktor för att minska belastningen på vattendragen. Som styrmedel främjas planeringen, användningen och skötseln av system för behandling av avrinningsvatten och man
beaktar även eventuella problemfall och processtörningar i behandlingssystemen. Rådgivningen riktas och
samarbetet för att effektivera resurserna främjas.
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Tabell 36. Styrmedel som främjar genomförandet av vattenvårdsåtgärderna inom pälsdjursproduktionssektorn för vårdperioden 2016-2021.
Styrmedel

Huvudansvariga

Samarbetspartner

JSM, MM

Verksamhetsutövarna

Handlingssätten för lagring och hantering av gödseln på farmerna utvecklas.

JSM, MM

Verksamhetsutövarna

Processningen och nyttoanvändningen av pälsdjursgödseln
effektiveras genom att finansiera investeringar.

JSM, MM

Verksamhetsutövarna

JSM, MM

Verksamhetsutövarna

JSM, MM

Verksamhetsutövarna

Foder och utfodringsmetoder som används på pälsfarmer
utvecklas med beaktande av vattenvårdsbehoven.

Forskningsfinansiärer

Verksamhetsutövarna

Pälsfarmernas vattenskyddsinvesteringar stöds.

JSM, MM

Verksamhetsutövarna

Dimensioneringen och effektiviteten av pälsfarmernas system för behandling av avrinningsvatten och gödselunderlag
utreds med beaktande av bland annat olika djurarter, årstider och variationer i antalet djur på farmerna under olika
årstider.

Utbildning och rådgivning om planering, ibruktagande och
skötsel av system för behandling av avrinningsvatten (för
rådgivare och pälsdjursuppfödare) främjas.
Samarbetet och den riktade rådgivningen inom vattenskyddsrådgivningen inom pälsproduktionen ökas (samarbete
mellan övervakare och auditörer).

Ansvar för genomförande och uppföljning
Ansvaret för att åtgärderna inom pälsproduktionen genomförs ligger i första hand hos verksamhetsutövarna och rådgivningsorganisationerna. För styrmedlen ansvarar förutom ministerierna, även tillståndsgivaren och å andra sidan de instanser som finansierar forskningen. För övervakningen av vattenvårdsåtgärderna
inom pälsproduktionen ansvarar förutom verksamhetsutövaren även kommunen och NTM-centralen.

8.6 Skogsbruk
Skogsbruket har bedömts vara en betydande belastning som påverkar vattnens status i 49 procent av de
ytvattenförekomster i vattenförvaltningsområdet som antingen har sämre än god status eller vars status
riskerar att försämras. I riskgrundvattenförekomster har skogsbruket bedömts utgöra en betydande riskfaktor för knappt 10 procent av riskgrundvattenområdena och utredningsobjekten.

Åtgärdsförslag
För att uppnå målsättningarna för vattenvården förutsätter det att näringsbelastningen från skogsbruket
på vattenförvaltningsområdet minskas betydligt. Åtgärder behövs särskilt i källflödena. Enligt de senaste
forskningsresultaten härstammar största delen av belastningen från gamla dikningsområden. I dessa områden finns det få åtgärder att tillgå. Inriktningen av åtgärderna beskrivs närmare i vattenförvaltningsområdets
åtgärdsprogram.
Vattenvårdsåtgärderna inom skogsbruket har i det västra vattenförvaltningsområdet planerats som regionala åtgärder på delområdena för planeringen av vattenvården. I delområdena riktas åtgärderna till de vattendrag där skogsbruket har konstaterats utgöra ett betydande tryck. Antalet åtgärder (iståndsättningsdikning,
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gödsling, föryngringsavverkningar) har under den andra planeringsperioden bedömts utifrån uppgifterna om
åtgärder som genomförts under tidigare år.
Vattenskyddet och planeringen av iståndsättningsdikningen som en del av myrskogsvården bedöms genomföras under den tredje vattenförvaltningsperioden på ett cirka 48 000 hektar stort område i torvmarksskogar. Som grund för uppskattningen av mängden har man använt de arealer för iståndsättningsdikning som
Naturresursinstitutet publicerat (medeltalet 2017-2018) och mängden har fördelats på planeringsområdena
på basis av trädbevuxen torvmark. De årliga mängderna iståndsättningsdikningar har redan under en längre
tid minskat något, även om det finns regionala skillnader beroende på dikningarnas ålder och skick. Behovet
av dikning ska alltid granskas noggrant och dikesvis.
I grundvattenområdena har dikningar konstaterats vara det mest centrala problemet, i synnerhet om de
är grävda ända fram till mineraljorden så att de orsakar skadlig utrinning av grundvattnet. För tre grundvattenområden i Södra Österbotten och ett grundvattenområde i Birkaland föreslås att dikningsskador förebyggs.
Antalet skyddsremsor för avverkning uppskattas under vattenvårdsperioden till cirka 3 000 hektar. Antalet
är en uppskattning från Finlands skogscentral av längden på skyddsremsorna som gränsar till vattendrag
(medeltalet för senaste 10 åren) enligt planeringsområde. Vid bedömningen av remsans areal har man använt
bredden 15 meter. Skyddsremsornas areal har fördelats på planeringsområdena enligt skogsarealen. I praktiken är det med tanke på vattenskyddet och naturvärdena viktigt att använda en skyddsremsa med varierande bredd som beaktar de lokala förhållandena, såsom erosionskänsligheten i strandzonen.
En effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket föreslås på ett cirka 100 000 hektar stort område i
vattenförvaltningsområdet. Till åtgärden hör till exempel skogscentralens regionala planering av naturvården
och övrig projektspecifik avrinningsområdesplanering, till exempel med projektfinansiering, statsbidrag eller
gjord av Forststyrelsen på egna marker. Det föreslås att man genomför cirka 580 vattenskyddskonstruktioner
i avrinningsområdesplaneringens målområden. Konstruktionerna kan vara bland annat ytavrinningsfält, sedimenteringsbassänger, grund- och flödesregleringsdammar, våtmarker eller kombinationer av dessa. Det är
särskilt viktigt att inrikta planeringen och konstruktionerna på erosionskänsliga områden och på områden där
skogsbruket anses vara en betydande belastningsfaktor.
För vattenförvaltningsområdet föreslås utbildning och rådgivning i vattenskydd inom skogsbruket för ca
15 000 personer under den tredje vattenvårdsperioden 2022-2027. Utbildningen riktas till planerare, tjänstemän och entreprenörer, och rådgivningen riktas till skogsägare. I utbildningen för planerare fördjupas grundkunskapen och kompetensen i anslutning till torrläggningsbehovet, torrläggningstekniken och dimensioneringen av vattenskyddskonstruktionerna. Ett viktigt kontinuerligt utbildningsämne med anknytning till de ovan
nämnda ämnena är användningen av verktyg för geografisk information som hjälpmedel för planeringen. Till
utbildningen för entreprenörer hör också vattenskydd och i utbildningen betonas också arbetets kvalitet och
egenkontrollen. Även annan utbildning i anslutning till vattenskydd för tjänstemän samt vattenskyddsrådgivning som ordnas för markägare anses omfattas av åtgärden.
Åtgärderna för vattenvården inom skogsbruket presenteras i tabell 37.
Tabell 37. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för skogsbruket i vattenförvaltningsområdet 2022–2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar åren
2022–2027
(1000 €)

Årliga driftsoch underhållskostnader (1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

Övriga grundläggande åtgärder
Vattenskydd och planering vid iståndsättningsdikning
som en del av myrskogsvården (ha)

48 340

3 626

242

556

4

35

1

3

Kompletterande åtgärder
Förebyggande av olägenheter av dikningar i grundvattenområden (antal grundvattenområden)

139

Skyddsremsor för förnyelseavverkning (ha)

2 911

12 503

160

1 246

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket, ha

99 900

-

799

799

Effektivering av vattenskyddet inom skogsbruket, st.

578

1 040

66

157

Utbildning och rådgivning (person/planeringsperiod)

15 441

-

2 779

2 779

-

13 578

3 805

4 984

-

17 204

4 047

5 540

Totalt
ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

Ansvaret för det praktiska genomförandet av vattenskyddet inom skogsbruket ligger hos skogsägarna eller
de aktörer som de befullmäktigat.

Förslag till styrmedel
Med styrmedlen strävar man efter att stöda de egentliga vattenvårdsåtgärderna till exempel genom att
utveckla de stödåtgärder och den forskning som behövs för dem. Styrmedlen för vattenvården inom skogsbruket presenteras i tabell 38 och närmare i planeringsguiden för skogsbruket (på finska) på adressen
www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas.
I den övergripande planeringen av myrskogarna bör man utveckla metoder med hjälp av vilka man effektivare än tidigare kan beakta dikenas rensningsbehov och bland annat planeringsområdets vattenskyddsbehov och -möjligheter. Till den övergripande planeringen hör också att sörja för skyddet av grundvattnen och
den biologiska mångfalden.
Det sektorsöverskridande samarbetet inom vattenskyddet borde utvecklas så att möjligheterna att
samanvända vattenskyddskonstruktionerna förbättras, till exempel när det gäller att anlägga gemensamma
ytavrinningsfält och våtmarker. Man kan också uppnå gemensamma mål för vattenskyddet genom att öka
den gemensamma planeringen mellan olika sektorer i avrinningsområdena.
Skogsbruksområdenas torrläggningsteknik och vattenskyddsmetoder bör utvecklas bland annat vad gäller det optimala torrläggningsdjupet. I framtiden borde man också utveckla, pilottesta och ta i bruk nya vattenskyddsmetoder i omfattande utsträckning för att minska den långvariga belastningen av lösliga ämnen och
gamla dikningsområden. I fråga om fasta partiklar bör man noggrannare undersöka effektiviteten hos dikesspecifika vattenskyddskonstruktioner, såsom slamgropar.
Under den tredje vattenvårdsperioden borde man utveckla den riksomfattande uppföljningen och statistikföringen av gödslingsytorna samt utveckla anvisningar för lämnande av tillräckliga skyddsremsor.
Som regionalt styrmedel strävar man efter att främja samordningen av vattenskyddet, torvproduktionen,
jordbruket och hanteringen av översvämnings- och torrläggningsrisker och möjligheterna att finansiera samordningen. Ett exempel kunde vara att inom skogsbrukets vattenskydd ta i användning torvproduktionsområden som tagits ur bruk.
Tabell 38. Styrmedel som främjar genomförandet av vattenvårdsåtgärderna inom skogsbrukssektorn under vårdperioden
2022-2027
Styrmedel

Styransvarig

Samarbetsinstanser

Den övergripande planeringen av myrskogsvården utvecklas.

JSM

Finlands skogscentral, Tapio Oy,
LUKE, MTK

Vattenvårdssamarbetet mellan de olika sektorerna utvecklas.

JSM, MM, ANM

Alla aktörer

Naturvårdsprojektfinansiering används i mån av möjlighet för vattenskyddsåtgärder. Tillräcklig finansiering för vattenskyddsprojekt tryggas.

JSM, Finlands
skogscentral

Aktörer som genomför naturvårdsprojekt
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Geodatamaterial och verktyg utvecklas för aktörernas bruk. Tillräcklig finansiering och tillräckliga resurser tryggas för utbildning,
rådgivning och utvecklingsarbete.

JSM

Tapio Oy, Finlands skogscentral,
Forststyrelsen, skogsvårdsföreningar, skogsserviceföretag, Aaltouniversitetet, Helsingfors universitet,
Lantmäteriverket, GTK, NTMcentraler, MTK

Man utvecklar torrläggningstekniken och skogsbrukets vattenskyddsmetoder samt tryggar tillräcklig finansiering för utveckling
av och forskning om metoderna.

JSM

Tapio Oy, Luke, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, bolag, genomförare av skogsbruksprojekt

Digitaliseringen av genomförda dikningsprojekt och vattenskyddsprojekt främjas.

JSM, MM

NTM-centralerna, Finlands skogscentral, Tapio Oy

Tillräcklig finansiering tryggas för verksamheten i uppföljningsnätet för skogsbrukets belastning på vattendragen.

JSM

Luke, SYKE, Finlands skogscentral,
Tapio Oy

I enlighet med enhetliga kriterier utarbetas prioriterade områden
för vattenskyddet inom skogsbruket som omfattar hela Finland.

MM, JSM

NTM-centralerna, SYKE, Finlands
skogscentral, Forststyrelsen, Tapio
Oy, MTK

Man utvecklar den riksomfattande uppföljningen och statistikföringen av gödslingsytor, och i utbildningarna betonar man ibruktagandet av goda skogsvårdsrekommendationer vid gödsling
(t.ex. skyddsremsor).

JSM

Luke, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, genomförare av skogsbruksprojekt

Som regionalt styrmedel främjas samordningen av vattenskyddet, torvutvinningen, jordbruket och hanteringen av översvämnings- och torrläggningsrisker och möjligheterna att finansiera
samordningen

NTM

Finlands skogscentral, Tapio Oy,
Forststyrelsen, bolag, torvproducenter

Ansvar för genomförande och uppföljning
Skogsägarna ansvarar för det praktiska genomförandet av skogsbruket. Jord- och skogsbruksministeriet,
Forststyrelsen och rådgivningsorganisationerna har också en central roll i styrningen av verksamheten. Ansvaret för att främja och utveckla styrmedlen ligger till stor del hos jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Övriga ansvariga instanser är de regionala miljömyndigheterna, kommunernas miljömyndigheter,
Tapio Oy, Finlands skogscentral, MTK, skogsvårdsföreningarna, Naturresursinstitutet, miljöforskning och
undervisning inom skogsbranschen vid universitet och högskolor samt läroanstalter inom skogsbranschen.
Uppgifterna om hur skogsbruket genomförs fås inte direkt från datasystemen utan SYKE och NTMcentralerna måste sammanställa dem beroende på åtgärd utifrån tillsynsanmälningar, naturresursinstitutets
statistik eller direkt från uppgifter från skogsbruksorganisationerna. Kompatibiliteten av skogsbrukets datasystem och statistikföringen ska utvecklas för att datainsamlingen blir lättare och mer koncentrerad.

8.7 Jordbruk
Jordbruket har bedömts vara en betydande belastning som påverkar vattnens status i 64 procent av de
ytvattenförekomster i vattenförvaltningsområdet som antingen har sämre än god status eller vars status
riskerar att försämras. Jordbruket har bedömts utgöra en riskfaktor för cirka 54 procent av riskgrundvattenområdena och utredningsobjekten.

Åtgärdsförslag
För att uppnå målsättningarna för vattenvården förutsätter det att den betydande näringsbelastningen
från jordbruket på vattenförvaltningsområden minskas betydligt. Utmaningen är i likhet med tidigare vårdperioder finansieringen av genomförandet av åtgärderna och dess noggrannare inriktning på de mest problematiska områdena.
I det västra vattenförvaltningsområdet hör åkerbruket till de största källorna till näringsbelastning. Den
största belastningen från jordbruket förekommer uppskattningsvis i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland
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och Österbottens landskap. I det västra vattenförvaltningsområdet förekommer det också en omfattande husdjursproduktion. För att uppnå målsättningarna för vattenvården förutsätts det att man på dessa områden
förbättrar näringsämnesåtervinningen och betydligt minskar näringsbelastningen. Antalet åtgärder som gäller
jordbruket har till många delar ökats från tidigare planeringsperioder. Dessutom ska man i genomförandet
sträva efter en bättre regional inriktning än tidigare. Utmaningen är fortfarande att hitta finansiering för att
genomföra åtgärderna och osäkerheten i fråga om inriktningen av åtgärderna. De åtgärder för jordbruket som
föreslagits för vattenförvaltningsområdet presenteras i tabell 39. Kostnaderna för åtgärdsförslagen är riktgivande och grundar sig på handboken för vattenvård inom jordbruket (på finska). För jordbruksåtgärdernas
del är EU-bereningen av CAP-förslaget under arbete vilket betyder att åtgärdernas innehåll och kostnadsförslag kan komma att ändra.
Åtgärderna som presenterats för vattenförvaltningsområdet bygger till stor del på åtgärderna i miljöersättningssystemet för jordbruket. I de kompletterande villkoren för krav på bra jordbruk och miljö ingår åtgärder
som stödjer vattenvård såsom åkerrenar, skyddsremsor och jordmånens skick, odling enligt god jordbrukssed, skötsel av trädor och gödslingsbegränsning. Dessa genomförs i mycket stor utsträckning och de påverkar därmed vattenskyddet. Viktiga kompletterande åtgärder i området är de genom vilka åkrarnas fosforhalter
kan sänkas och näringsämnena i gödseln kan utnyttjas och deras användningsområde utvidgas. Även våtmarker och skyddszoner kan ha positiva effekter på vattendragen.
Som tilläggsåtgärd har det föreslagits att det i vattenförvaltningsområdet ska inrättas knappt 15 600 hektar skyddszoner och cirka 3 700 hektar våtmarker. Bekämpning av erosion vintertid (bland annat växttäcke
vintertid såsom långvarig vallodling) har föreslagits för sammanlagt nästan 793 000 hektar fram till 2027.
Utöver dessa åtgärder behövs gårdsspecifik rådgivning för att minska utlakningen av näringsämnen från jordbruket. Det har föreslagits att cirka 27 000 gårdsbesök ska genomföras i vattenförvaltningsområdet under sex
års tid. Rådgivningen kan till exempel omfatta skiftesspecifik planering av gödsling och odlingspraxis, beräkning av näringsbalansen samt planering av skyddszoner och våtmarker.
Genom att kontrollera användningen av näringsämnen strävar man efter att minska närsaltsutsläppen
från åkrarna på ett betydande sätt genom att ändra gödslingspraxis så att närsaltsmängden som blir kvar i
marken efter växtperioden inte medför någon betydande risk för urlakning. Gödslingen riktas i enlighet med
åkrarnas egen närsaltsreserv och närsaltskraven som växtarten ställer. I vattenförvaltningsområdets åtgärdsprogram föreslås hantering av näringsutsläpp så att den år 2027 skulle täcka cirka 95 procent av åkerarealen
i vattenförvaltningsområdet (705 000 ha).
Det föreslås att bekämpningen av erosionen vintertid ökas från nuvarande nivå så att cirka 70 procent av
den åkerareal, som kan tillämpas på åtgärden, år 2027 omfattas av växttäcket vintertid i vattenförvaltningsområdet (792 700 ha).
Miljövänlig användning av gödsel och organiska ämnen samt processning av gödsel har föreslagits i
synnerhet till områden med koncentrerad kreaturshushållning och åkrar med högt fosfortal i hela vattenförvaltningsområdet. Målet i vattenförvaltningsområdet före utgången av 2027 är att cirka 50 procent av arealen
i spridningsavtalen för gödsel eller 185 000 ha omfattas av miljövänlig användning av gödsel. Dessutom
föreslås återvinning av näringsämnen och organiskt material på 50 300 hektar. Processningen av gödsel
främjas genom separering av gödsel och produktion av biogas. I synnerhet i områden med störst boskapsoch pälsdjurshushållning borde man utveckla energianvändningen av gödsel vid framställning av biogas.
Stallgödsel från boskap och pälsdjur är en klar potentiell resurs i vattenförvaltningsområdet och målet är att
bearbeta ca 8,3 miljoner m3 gödsel under vattenvårdsperioden.
Vallodling på torvåkrar, drygt 43 000 ha, föreslås för åkerskiften som redan används och där bottenjordarten är ett torvlager.
Det föreslås att nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket genomförs särskilt där belastningen på vattendragen är som kraftigast. Målet är att främja markens struktur och pH-balans med hjälp av strukturkalk
och fiberavfall från industrin på cirka 358 000 hektar.
Det föreslås åtgärder för att skydda grundvattnen från åkerbruk för planeringsområdets alla NTMcentralers områden på sammanlagt 5 700 hektar, där det bedrivs riklig eller ganska riklig odlingsverksamhet.
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Åtgärden innebär att belastningen från åkerbruket på grundvattnet minskas i grundvattenområdena. I praktiken är åtgärderna: Skyddszoner inom jordbruket, mångfalds- och naturvårdsåkrar inom jordbruket, minskning
av användningen av växtskyddsmedel och ekologiskt odlad åker, bekämpning av erosion vintertid på åkrar,
hantering av näringsämnen, gårdsspecifik rådgivning inom jordbruket samt vallar på torvåkrar. Dessutom
föreslås en åtgärd enligt växtskyddslagstiftningen i fem grundvattenområden i Egentliga Finland och i ett i
Tavastland för att minska mängden bekämpningsmedel i grundvattnet.
Kostnaderna för de grundläggande åtgärderna inom jordbruket bedöms under samrådet om vattenvården.
Tabell 39. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för jordbruket i vattenförvaltningsområdet 2022–2027. Kostnaderna för de grundläggande åtgärderna inom jordbruket bedöms under samrådet om vattenvården.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar åren
2022–2027
(1000 €)

Årliga drifts- och
underhållskostnader (1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

Grundläggande åtgärder
Statsrådets förordning (1250/2014) om begränsning av
vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
Åtgärder i enlighet med miljötillstånd för djurstall och anmälningsbeslut

bedöms under samrådet om vattenvården

Åtgärder enligt växtskyddslagstiftningen
CAP och kraven på villkorlighet
Totalt
Kompletterande åtgärder
Ekologiskt område för kraven på villkorlighet (ha)

-

-

-

-

Skyddszoner för jordbruk (ha)

15 600

-

9 412

9 412

Mångfalds- och naturvårdsåkrar inom jordbruket (ha)

36 200

-

3 619

3 618

176 st.

10 300

3 700

46 709

2 475

6 530

Minskning av användningen av växtskyddsmedel och
ekologiskt odlad åker (ha)

180 800

-

4 787

4 787

Bekämpning av erosionen av åkrar vintertid (ha)

792 700

-

3 171

3 171

Hantering av användningen av näringsämnen (ha)

705 000

-

42 254

42 254

Återvinning av näringsämnen och organiskt material (inklusive gödsel) (ha)

50 300

-

2 382

2 382

8 349 000

15 590

8 349

9 702

Miljövänliga gödselspridningsmetoder (mängd deponerad gödsel, ha)

185 400

-

8 504

8 504

Gårdsspecifik rådgivning för jordbruket (gårdar/period)

27 345

-

14 493

14 493

Reglerad dränering på befintliga torvåkrar (ha)

1 400

364

121

156

Vallar på befintliga torvåkrar (ha)

42 900

-

4 726

4 726

Nya vattenskyddsmetoder inom jordbruket - gips, strukturkalk och fibrer (ha)

358 200

85 289

-

15 933

5 700

-

-

-

-

158 252

104 293

126 562

Naturenlig grundtorrläggning (antal genomförda projekt)
Våtmarker (våtmarksareal, ha)

Processering av gödsel (m3)

Skyddsåtgärder för grundvatten vid åkerbruk (ha)
Totalt
ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

-

894

-
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Effektivt riktade vattenvårdsåtgärder inom jordbruket
För att förbättra vattnens status är det nödvändigt att rikta de behövliga vattenskyddsåtgärderna rätt både
regionalt och gårdsvis. Då kommer även de ekonomiska satsningarna till största möjliga nytta. I större områden, såsom på avrinningsområden, ska inriktningen bygga på uppgifter om vattnets status och områdets
markanvändningsformer samt deras inverkan på vattendragen. De effektivaste vattenskyddsåtgärderna riktas till avrinningsområden för vattendrag med en god ekologisk status.
I den nuvarande miljöersättningen inom jordbruket riktas vattenskyddsåtgärderna regionalt till åar som
rinner ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottenviken för åkrar på avrinningsområden i första
delningsskedet. Området har angetts med beaktande av ytvattnens ekologiska tillstånd i inlandsvattnen samt
kustvattnens status samt åkrarnas andel av avrinningsområdets yta. För tydlighetens skull har området begränsats enligt kommungränserna. Miljöersättningens åtgärder vars genomförande betonas i området i fråga
är växttäcke på åkrarna vintertid, skyddszoner, användning av gödsel och fleråriga miljövallar för sura sulfatjordar. Man strävar i praktiken efter att utnyttja CAP-jordbruksprogrammet för nästa period i enlighet med
samma principer.
I jordbruk som ligger på de viktigaste avrinningsområdena ur vattenskyddssynpunkt främjas ändamålsenlig inriktning av åtgärderna även med gårdsspecifika rådgivningsbesök som en del av rådgivningsåtgärden,
då rådgivningen genom miljökartläggning, olika geografiska datamängder och fältbesök kan styra valet av de
ur vattenskyddssynpunkt mest effektiva åtgärderna och satsning på rätt objekt. Då kan man från fall till fall ta
faktorer som påverkar belastningen från odlingen i mer heltäckande beaktande, såsom bördighetsundersökningar, markens struktur och åkrarnas torrläggningstillstånd.
På avrinningsområdena för vattendrag som till sitt ekologiska tillstånd är sämre än bra riktas vattenskyddsåtgärderna med hjälp av rådgivningsåtgärder först och främst utgående från åkrarnas erosionskänslighet (marktyp och sluttning) eller jordmånens surhet samt närheten till vatten. När åkrarnas lutning bedöms
kan Lantmäteriverkets höjdmodell som används nationellt utnyttjas. Till åkerskiften som sluttar, ligger nära
vattendrag och är översvämningskänsliga riktas i synnerhet åtgärder som ökar växttäcket vintertid, eftersom
merparten av belastningen från jordbruket på vattnet sker utanför växtperioden.
Som stöd för den gårdsspecifika rådgivningen används även översiktsplaner för skyddszoner, våtmarker
och objekt som främjar mångfalden i naturen och information om centralisering av husdjursskötsel och specialodling samt åkerns odlingshistoria och bördighetsundersökningar. Översiktsplaner har gjorts upp i hela
landet för de viktigaste vattendragsområdena ur vattenskyddssynpunkt. Särskilt i sydvästra Finland och Österbotten finns vattenområden, på vilkas avrinningsområden det finns koncentrationer av omfattande husdjursproduktion och specialodling. I dessa områden finns åkerskiften med höga fosforhalter. I dessa områden
betonas åtgärder med vilka överflödiga fosformängder på åkrarna kan minskas. Till åtgärderna hör exempelvis miljövänlig användning av gödsel.

Förslag till styrmedel
För jordbruket har planerats flera lagstiftningsmässiga, ekonomiska och kunskapsmässiga styrmedel (tabell 40). Reformen och utvecklingen av miljöstödet/miljöersättningssystemet startade redan under den senaste vattenvårdsperioden för programperioden 2014-2020, men utvecklingen bör fortsätta under nästa programperiod. Det finns ett stort behov av nya metoder för att minska belastningen av näringsämnen och fast
substans. Det är viktigt att genomföra gårdsspecifik planering av åtgärder och gårdsspecifikt riktat främjande.
Ansvar för god markkvalitet och torrläggning främjar målen för både odling och vattenvård. Effektivitet uppnås
genom åtgärder som kan vidtas överallt och genom åtgärder som är riktade på rätt sätt.
Forskning och utveckling av metoder som minskar näringsutsläppen från jordbruket bör finansieras och
ibruktagandet av dem främjas. Forsknings- och utvecklingsarbetet bör fortsätta även från och med 2022.
Program som finansieras separat och som pågår för närvarande är programmet för främjande av återvinning
av näringsämnen och programmet för effektivering av vattenskyddet. Dessutom finansierar jordbruksutvecklingsfonden Makera, som förvaltas av JSM, årligen flera forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom
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jordbruket och livsmedelsekonomin. Därtill utreds minskningen av näringsutsläppen i projekt som får finansiering från till exempel EU-program, stiftelser eller andra privata källor. Ibruktagandet främjas bl.a. genom
rådgivning och olika projekt.
Genomförandet av vattenskyddskonstruktioner borde finansieras i samband med ägoregleringen. Ägoreglering är en lantmäteriförrättning som utförs av Lantmäteriverket och genom vilken gårdsstrukturen förbättras och moderniseras. Projekt pågår på olika håll i Finland. Staten deltar i kostnaderna för ägoregleringen.
I samband med ägoregleringar kan man utöver dikningar också främja genomförandet av olika vattenskyddskonstruktioner, såsom våtmarker och naturenlig grundtorrläggning. Med hjälp av ägoregleringar ökas åkerskiftenas storlek och åkrarnas läge förbättras, vilket kan minska behovet av röjning av åkern, möjliggöra
ibruktagande av bättre spridningstekniker för gödsel med tanke på vattenskyddet och öka samarbetet mellan
husdjurs- och växtodlingsgårdar.
CAPs projektstöd har under nuvarande och föregående stödperioder riktats bland annat till att främja
vattenskyddet inom jordbruket. Projekten är nödvändiga även i fortsättningen, eftersom belastningen på vattendragen från jordbruket fortfarande behöver minskas och nya utmaningar kommer att uppstå bland annat
till följd av klimatförändringen.
Mångsidig växtföljd har stor betydelse för odlingens hållbarhet. De producerar betydande ekosystemtjänster och skördefördelar. En mångsidig växtföljd förbättrar markens struktur och bördighet samt ökar odlingens klimathållbarhet. I planeringen av växtföljden bör nya verktyg tas i bruk. Till exempel i VILKASprojektet har man producerat ett interaktivt planeringsverktyg för odlarna, som publiceras senare under 2020,
och som baserar sig på omfattande material och uppmuntrar till en mångsidigare växtföljd och beaktar de
ekonomiska ramvillkoren. Ibruktagandet av verktyget bör stödas med hjälp av rådgivning riktad till jordbrukare.

Tabell 40. Styrmedel som främjar genomförandet av vattenvårdsåtgärderna inom jordbruket under vårdperioden 20222027.
Styrmedel

Huvudansvarig

Övriga ansvariga
instanser

Forskning och utveckling av metoder som minskar näringsutsläppen från jordbruket
finansieras och ibruktagandet av dem främjas.

JSM, MM

Genomförandet av vattenskyddskonstruktioner finansieras i samband med ägoregleringen.

JSM

NTM-centralerna

CAPs projektstöd riktas till främjande av vattenskyddsåtgärder.

JSM

NTM-centralerna

Verktyg som stöder växtföljden tas i bruk.

JSM

NTM-centraler,
rådgivare

Gårdsspecifik rådgivning utvecklas så att den bättre stöder målen och kraven i nitratdirektivet, ramdirektivet för vatten och ramdirektivet om en marin strategi.

MM, JSM

Rådgivare

En verksamhetsmodell utvecklas för torrläggningssammanslutningarnas verksamhet för att genomföra vattenhanteringssystemet.

JSM, MM (finansiering)

Forskningsinstitut

Jordbrukarna utbildas i att använda ekologiska vattenhanteringsmetoder och förbättra markstrukturen.
Riskområden (översvämning, erosion och sura sulfatjordar) identifieras på åkerskiftesnivå.

JSM, MM (finansiering)
JSM, MM

Forskningsinstitut,
rådgivare, projekt
Forskningsinstitut
(bl.a. SYKE, Luke,
GTK), NTMcentraler

Ett nätverk för uppföljning av jordbrukets belastning på vattendragen planeras och
inrättas med beaktande av följande mål:
- automatisk uppföljning läggs till
- fortsatt precisering av VEMALA-modellens bedömning av jordbrukets belastning
- beaktande av klimatförändringens konsekvenser för belastningen på vattendrag
och dimensioneringen av åtgärderna

MM, JSM (finansiering)

Forskningsinstitut

145

Vattenskyddsåtgärderna för torvåkrar utvecklas.

JSM, MM

Man utreder och främjar åtgärder med vilka man kan minska röjningen av torvmarker till åker.

JSM, MM

Ansvar för genomförande och uppföljning
Ansvaret för utvecklingen av landsbygdens miljöersättningssystem ligger hos jord- och skogsbruksministeriet
i samarbete med miljöministeriet. Verksamhetsutövarna ansvarar för det praktiska genomförandet av de vattenskyddsåtgärder som föreslagits för jordbruket. Även Livsmedelsverket , regionalförvaltningsverken, NTMcentralerna och de kommunala myndigheterna samt rådgivnings- och producentorganisationerna och forskningsinstituten har en viktig roll vad gäller genomförandet av vattenvården inom jordbruket. Ansvaret för att
genomföra de enskilda styrmedlen beskrivs i tabell 40.
Uppgifterna om hur vattenskyddsåtgärderna har genomförts inom jordbruket får man till stor del centraliserat från Mavis stödtillämpning. Uppgifterna om antalet åtgärder för respektive år finns att tillgå i maj följande
år. Det är vettigt att samla in uppgifterna centraliserat och dela dem enligt planeringsområde. Information om
ordnandet av utbildning och rådgivning kan dessutom behövas direkt från utbildnings- och rådgivningsorganisationerna, kommunerna samt genom projekten.

8.8 Hantering av försurningsbelastningen

Markens surhet har bedömts medföra en betydande påfrestning som påverkar vattnens status i 14 procent av de ytvattenförekomster som har sämre än god status eller ytvattenförekomster vars status riskerar
försämras inom vattenförvaltningsområdet. I vattenförvaltningsområdets riskgrundvattenförekomster är
markens surhet ingen betydande riskfaktor.

Genom åtgärder för att bekämpa försurning försöker man minska miljöolägenheter som beror på en alltför
effektiv dränering av marken. Surhetsskador uppstår i och med torrläggning i synnerhet i odlingsområden,
men också i torvproduktions- och skogsbruksområden. Behovet av att förebygga olägenheterna beaktas i all
övrig markanvändning som medför risker, såsom vid trafik- och vindkraftsbyggande och annat betydande
byggande.
Den största delen av de sura sulfatjordarna i Finland ligger inom det västra vattenförvaltningsområdet
och olägenheter av denna surhet förekommer särskilt i åarna och älvarna i Österbotten och på kusten samt
ställvis i Satakunta och Egentliga Finland. Därtill överskrids halterna av skadliga metaller som härrör från
sulfatjordarna på många ställen, särskilt i älvarnas nedre lopp och vid åmynningarna. Åren 2022–2027 ska
åtgärderna för bekämpning av försurning alltjämt effektiviseras och utvidgas.
De åtgärder för hantering av försurningsbelastningen som föreslås för vattenförvaltningsområdet och deras dimensionering framgår av tabell 41. Åtgärderna kan effektiveras och utvidgas huvudsakligen på basis
av de uppgifter som de allmänna kartläggningarna från föregående period gett. Åtgärderna för bekämpning
av försurning är under denna vårdperiod bundna till miljöersättningssystemet inom ramen för programmet för
utveckling av landsbygden.
En särskilt effektiv åtgärd att förhindra att grundvattennivån sjunker är att reglera torrläggningsförhållandena (145 600 ha) eller att bygga, automatisera och använda reglerad dränering och bevattning (80 200 ha).
Genom gårdsvis rådgivning kan man effektivt skräddarsy lämpliga bekämpningssätt för respektive markägare
och område. Med hjälp av rådgivningen förbättras dessutom medvetenheten om riskerna och möjligheterna
att på egen hand beakta problemen i olika markanvändningsåtgärder. Rådgivningen har under den tredje
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vattenvårdsperioden inkluderats i den gårdsspecifika rådgivningen inom jordbruket. En riskkartläggning av
markens surhet föreslås för cirka 300 000 hektar för att kontrollera potentiella sura områden.
Åtgärderna för bekämpning av försurning är i odlingsområdena bundna till finansieringsmöjligheterna för
EU:s gemensamma landsbygdspolitik (CAP). Antalet åtgärder och åtgärdernas omfattning har ökats något
under den andra vårdperioden och i antalet åtgärder har man beaktat regleringen av torrläggningsförhållandena som görs som skogsbruksåtgärder i sura sulfatjordar.
Tabell 41. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för bekämpning av försurning i vattenförvaltningsområdet
2022–2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar under
2022–2027
(1 000 €)

Drifts- och underhållskostnader
per år
(1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

Kompletterande åtgärder
Gräsvallar i sura sulfatjordar (ha)

35 600

-

2 385

2 385

Reglering av torrläggningsförhållanden (ha)

145 600

-

21 840

21 840

Byggande, automatisering, skötsel och underhåll av reglerad dränering och bevattning för bekämpning av
försurning (ha)

80 200

-

11 911

11 911

Riskkartläggning av sulfatjordar (ha/period)

300 600

-

7 516

7 516

-

-

43 652

43 652

ÅTGÄRDER TOTALT

Förslag till styrmedel
Rådgivning, information och utbildning är viktiga styrmedel för bekämpningen av försurning. Ökad kunskap om förekomsten av sura sulfatjordar och deras skadliga konsekvenser för vattenmiljön är en väsentlig
styrmetod för aktörer såväl inom jord- och skogsbruk som jordbyggnad i de områden där markbunden försurning förekommer. I planläggningen har förekomsten av sura sulfatjordar och deras risker beaktats under den
senaste tiden främst i fråga om vindkraft och torvproduktion. I fortsättningen bör den också betonas i styrningen och planeringen av samhällsbyggande och trafikprojekt. Tillräcklig finansiering ska reserveras för rådgivning och utbildning och den ska riktas i tillräcklig utsträckning förutom till jordbruksaktörerna också till
aktörer inom skogsbruk och jordbyggande. I vattenförvaltningsområdet bör man fästa mer uppmärksamhet
än tidigare vid rådgivningen och informationen inom skogssektorn som fungerar i närheten av kusten.
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet publicerade år 2011 en strategi för minskning av
olägenheterna från sura sulfatmarker. I denna framhävs att styrmedel för bekämpning av försurning bör inkluderas i nationella och regionala program så att sura sulfatjordar beaktas i all planering av markanvändningen. Genom ändringar i lagstiftningen och preciserande styrning av den nuvarande lagstiftningen beaktas
de redan nu i projektens planeringsskede, men ännu inte tillräckligt.
Förutom styrmedlen bör kostnadseffektivare metoder tas fram och införas för att minska surhetsolägenheterna. Kostnadseffektiva metoder bör vidareutvecklas med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekt i
synnerhet i objekt som redan producerar försurning. De viktigaste styrmedlen för bekämpning av försurning
och de instanser som främjar dessa presenteras i tabell 42.
Tabell 42. Styrmedel som främjar genomförandet av åtgärderna för bekämpning av försurning under vårdperioden 20222027.
Styrmedel

Huvudansvariga

Övriga ansvariga
instanser
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Man utreder den regionala variationen i sura sulfatjordar, riskområden och gör
upp en bedömning av de svåraste åkerområdena i fråga om surhetsskador

ANM, JSM, MM

Resultaten av åkerskiftenas surhetsanalyser utnyttjas bl.a. med hjälp av digitalisering.

JSM, MM

Regionala prognoser och automationsstyrning utvecklas för att underlätta skötseln av reglerad dränering.

Forskningsinstitut, forskningsfinansiering

Kostnadseffektiva metoder utvecklas och tas i bruk för att minska olägenheterna från sura sulfatjordar.

JSM, MM

Anvisningar för beaktande av sura sulfatjordar utarbetas. Öka informationen
och rådgivningen om sura sulfatjordar i alla områden där sura sulfatjordar förekommer.

JSM, MM

ANM=arbets- och näringsministeriet, JSM=jord- och skogsbruksministeriet, MM=miljöministeriet,

Ansvar för genomförande och uppföljning
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ansvarar för att bekämpningen av försurning beaktas
i de nationella programmen, främjar beaktandet av bekämpningen i stödsystemen samt styr utvecklingen av
kostnadseffektiva metoder. I samarbete med justitieministeriet ansvarar de för ändringar i lagstiftningen och
utveckling av den nuvarande lagstiftningen så att sura sulfatjordar beaktas redan i projektens planeringsskede. Kommunerna och landskapsförbunden samt NTM-centralerna ansvarar i praktiken för beaktandet av
surhetsskador i planeringen av markanvändningen. Markägaren och verksamhetsutövaren ansvarar för det
praktiska genomförandet av åtgärderna. Även Livsmedelsverket, NTM-centralerna, GTK och de kommunala
myndigheterna samt rådgivnings- och producentorganisationerna och forskningsinstituten har en viktig roll i
genomförandet av åtgärderna för bekämpning av försurning.
Genomförandet av åtgärderna för bekämpning av försurning inom jordbruket kan följas upp centraliserat
via Livsmedelsverket stödtillämpning. Information om hur rådgivningsåtgärden utfallit fås dessutom från utbildnings- och rådgivningsorganisationerna, kommunerna samt via projekten. Information om kartläggningsåtgärden fås direkt från GTK och från verksamhetsutövarna. Information om regleringen av torrläggningsförhållandena kan samlas in via aktörerna inom skogsbruket.
För uppföljningen av strategin för att minska olägenheterna från försurning ansvarar jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i enlighet
med nämnda ministeriers resultatstyrning.

8.9 Marktäkt
Marktäkten har bedömts utgöra en betydande riskfaktor för 32 procent av riskgrundvattenområdena och
utredningsobjekten.

Åtgärdsförslag
För den tredje planeringsperioden föreslås inga åtgärder för marktäkt i något grundvattenområde i det västra
vattenförvaltningsområdet.

Förslag till styrmedel
De riksomfattande styrmedlen är till sin karaktär kontinuerliga. Av tidigare åtgärder i anslutning till marktäkt
har effektiveringen av tillsynen över marktäkten överförts till en styrmetod (tabell 43). Översiktsplaneringen
av marktäkt främjas genom styrmedel i anslutning till planeringen av markanvändningen och kontrollerna och
uppföljningen är under eget styrmedel.
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Tabell 43. Styrmedel som främjar genomförandet av vattenvårdsåtgärderna inom marktäkt under vårdperioden 20222027.
Styrmedel
Effektivisera övervakningen av verksamheter som kräver tillstånd i
grundvattenområden
Skydd av grundvattnen genom planering av markanvändningen

Styransvarig
MM

Samarbetspartner

MM

NTM-centralerna, kommunerna

NTM-centralerna, kommunerna

MM=miljöministeriet, NTM=närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvar för genomförande och uppföljning
Ansvaret för verkställande av styrmedlen för marktäkt ligger hos ansvarar ministerierna, Finlands miljöcentral,
kommunerna kommunförbundet, Geologiska forskningsanstalten och verksamhetsutövarna. Aktörerna och
kommunerna ansvarar för framtagning av uppgifter och NTM-centralerna till stor del för sammanställning av
uppgifter.
Uppföljningen av marktäktsverksamheten stödjer sig för närvarande i stor utsträckning på manuell insamling av uppgifter. Med tanke på uppföljningen är det viktigt att utveckla datasystemen och förenhetliga
innehållsproduktionen i dem. Dataöverföringen borde utvecklas så att resultaten av tillsynen över verksamhetsutövarnas förpliktelser fås från forskningsinstituten direkt till POVET-systemet. Dessutom skulle uppföljningsarbetet för genomförandet av åtgärder underlättas av en utveckling av projektdelen i POVET-systemet
och en enhetlig anvisning om projekt som genomförs på grundvattenområden och som ska sparas i systemet.

8.10 Skyddsplaner och utredningar i anslutning till grundvattenområden
Skyddsplanen för grundvattenområdet är en utredning och anvisning som beaktas till exempel vid planeringen av markanvändningen och myndighetstillsynen. Ett centralt mål för utarbetandet av skyddsplanen är
att förebygga att grundvattnets kvalitet försämras samt att trygga grundvattnets kvantitativa status i området.
En skyddsplan har utarbetats för cirka 70 procent av grundvattenområdena i det västra vattenförvaltningsområdet. Skyddsplanerna ska uppdateras då och då. Uppdateringen av gamla skyddsplaner blir aktuell när man
har fått ny information om grundvattenförhållandena och grundvattenriskerna i grundvattenområdena. Det
rekommenderas att skyddsplanerna uppdateras med cirka 10 års mellanrum.

Åtgärdsförslag
Planen för skydd av grundvattnet (kommun- eller grundvattenområdesspecifik) är ett viktigt redskap för
vattenvården. I samband med utarbetningen av planen preciseras med utredningar de hydrogeologiska kunskaperna om grundvattenområdet och riskbedömningen i anslutning till dem.. Utifrån från dessa uppgifter
framförs i planen skydds- och eventuella saneringsåtgärder för grundvattenområdet. Att utarbeta skyddsplaner är frivilligt. När en skyddsplan utarbetas kan man också justera grundvattenområdenas gränser med utgångspunkt i mer exakta hydrogeologiska uppgifter, och därför är utredningar och undersökningar alltid av
största vikt. Skyddsplaner har utarbetats av vattenverk som tar vatten, kommuner och miljöcentralen (senare
NTM-centralerna) från och med 1990-talet.
Utarbetandet av skyddsplaner har fortskridit enligt tidtabell i det västra vattenförvaltningsområdet.
Skyddsplaner har utarbetats för totalt cirka 700 grundvattenområden, varav en del redan har uppdaterats.
Före utgången av 2020 täcker skyddsplanerna cirka 70 procent av grundvattenområdena i det västra vattenförvaltningsområdet.
Utarbetandet av skyddsplaner för grundvattenområdet bör effektiveras ytterligare. Skyddsplaner bör i
första hand utarbetas för riskområden och grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen (klass
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1 och 1E) och vid behov även för grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning (klass 2 och 2E).
Planerna görs upp i samarbete med kommunen, vattenverk som tar vatten, NTM-centralen och aktörerna i
området och markägarna. För genomföring av planen bör kommun- och regionvisa uppföljningsgrupper tillsättas. Dessa sammanträder regelbundet för att följa upp och främja genomföringen av planen. Kommunen
ansvarar för tillsättandet av en uppföljningsgrupp och för gruppens verksamhet.
Det är viktigt att gamla skyddsplaner uppdateras nu och då, eftersom man får ny information om grundvattenområdets hydrogeologiska förhållanden i samband med olika undersökningar och utredningar. Det är
möjligt att riskobjekt som har funnits i området har sanerats eller så har det dykt upp nya riskobjekt.
Det bör reserveras resurser för grundvattenutredningar och geologiska strukturutredningar som miljöförvaltningen utför i samarbete med kommunerna och vattenverken. Det är också skäl att utveckla reservsystem
för vattenanskaffningen i samarbete mellan statsförvaltningen och vattentagarna.
I åtgärdsprogrammen för vattenvården har man som tilläggsåtgärder föreslagit utarbetande och uppdatering av skyddsplaner. I det västra vattenförvaltningsområdet bör skyddsplanerna i första hand utarbetas för
de grundvattenområden som definierats som riskområden och som inte ingår i nuvarande skyddsplaner. Utarbetande av nya skyddsplaner föreslås för sammanlagt 68 grundvattenområden. I de existerande skyddsplanerna finns behov av uppdatering i 145 grundvattenområden.
Det föreslås att en geologisk strukturutredning eller modellering görs för nio grundvattenområden i Södra
Österbotten och för ett i Birkaland. Hydrogeologiska tilläggsutredningar, strukturutredningar och grundvattenmodelleringar görs även nuförtiden i vattenförsörjningsområdet, men det finns behov av dem också i fortsättningen i synnerhet i riskområden och utredningsobjekt.
I tabell 44 sammanställs de åtgärder i anslutning till skyddsplaner och utredningar som ska läggas fram
för vattenförvaltningsområdet. Av de tidigare åtgärderna i anslutning till uppföljning och utredning av grundvattnets status, har anordnandet av gemensam övervakning och utvidgningen av de riksomfattande övervakningsstationerna överförts för att främjas genom styrmedlen.
Tabell 44. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för skyddsplaner och utredningar för grundvattenområden i
vattenförvaltningsområdet 2022–2027.
Åtgärd

Antal

Investeringar
under 2016–
2021 (1 000
€)

Drifts- och underhållskostnader per år
(1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

68

823

1

100

145

1 235

120

268

213

2 058

121

368

10

980

-

53

10

980

-

53

223

3 038

121

421

Övriga grundläggande åtgärder
Utarbetande av en skyddsplan för grundvattenområde
(antal grundvattenområden)
Uppdatering av skyddsplanen för grundvattenområde (antal grundvattenområden)
Totalt
Kompletterande åtgärder
Strukturutredning/modellering av ett grundvattenområde
eller en del av det (antal grundvattenområden)
Totalt
ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

Förslag till styrmedel
Ett centralt styrmedel är att trygga resurserna för utarbetande och uppdatering av skyddsplaner samt att
främja verkställandet av dem och uppföljningsgruppernas verksamhet (tabell 45).
Tabell 45. Styrmedel som främjar genomförandet av skyddsplaner och utredningar för vårdperioden 2022-2027.
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Styrmedel

Styransva-

Samarbetspartner

rig
Tillräckliga resurser tryggas för utarbetande och uppdatering av
skyddsplaner och verkställandet av dem samt uppföljningsgruppernas verksamhet främjas

MM

NTM-centralerna, kommunerna,
Kommunförbundet, Vattenverksföreningen, landskapsförbunden,
verksamhetsutövare, vattenskyddsföreningar, vattentjänstverk, Valvira

Kontroll och uppföljning av skadliga ämnen och grundvattnets nivå effektiveras
Informationsgrunden om ekosystem som är beroende av grundvattnet
byggs på och indikatorer för deras tillstånd utvecklas genom samarbete med olika branscher

MM, JSM

SYKE, NTM-centralerna, vattentjänstverk, verksamhetsutövare
Universiteten, SYKE, NTMcentralerna, Forststyrelsen, vattenskyddsföreningarna

MM

MM=miljöministeriet, JSM=jord- och skogsbruksministeriet, NTM=Närings-, trafik- och miljöcentralen, SYKE=Finlands miljöcentral

Ansvar för genomförande och uppföljning
Kommunerna/vattenverken, NTM-centralerna och verksamhetsutövarna ansvarar för att utarbeta och uppdatera skyddsplanen. Vattenverken, NTM-centralerna, kommunerna, GTK och verksamhetsutövarna ansvarar
tillsammans för strukturutredningar och/eller -modeller.

8.11 Trafik
Trafiken har bedömts utgöra en betydande risk för 59 procent av riskgrundvattenområdena och utredningsobjekten.

Åtgärdsförslag
En del av vägnätet och järnvägarna i det västra vattenförvaltningsområdet ligger på grundvattenområden.
Det finns en stor risk för att vägsaltningen eller en olycka vid transport av farliga ämnen förorenar grundvattnet. Sedan början av år 2014 har POVET-systemet ett register över riskerna med vägsaltning. I registret
införs uppgifter om vägar genom grundvattenområden, skyddet av dem och saltningsmängderna. Förfarandet
för miljökonsekvensbedömning tillämpas på de viktigaste väg-, ban-, farleds-, hamn och flygplatsprojekten.
Väg- och banprojekt kräver inte miljötillstånd, men de kan behöva tillstånd i enlighet med vattenlagen och i
vissa fall bör miljökonsekvenserna för dessa projekt bedömas. Vid miljökonsekvensbedömningen av väg- och
banprojekt bör tillräcklig uppmärksamhet fästas vid grundvattenundersökningar. Risken för att grundvatten
förorenas elimineras genom tillräckliga skyddsåtgärder eller med alternativa metoder.
Enligt nuvarande praxis försöker man vid planeringen av vägsträckningarna placera livligt trafikerade
vägar som kommer att saltas utanför grundvattenområdena. Om det byggs vägar på grundvattenområden
använder man släntskydd eller eventuellt övergår man till att använda halkbekämpningsmedel som är mindre
skadliga för miljön. Grundvattenskydd byggs även i samband med grundförbättringsprojekt eller separat på
grundvattenområden med förhöjd risk. Utöver detta repareras dåligt fungerande skydd. Vägförvaltningen följer upp hur grundvattenskyddet fungerar och på vissa områden även hur kloridhalten utvecklas samt utvecklar
alternativ för att minska de olägenheter som användningen av salt har på grundvattnet. Vid planläggningen
beaktas att nya bansträckningar, bangårdar eller flygfält inte får placeras i grundvattenområden. Om det i
undantagsfall byggs nya banområden eller -gårdar på grundvattenområden, ska riskerna för förorening av
grundvattnet beaktas särskilt. Vilka riskhanteringsåtgärder en ny bansträckning eller bangård förutsätter bör
utredas från fall till fall. Vattenskyddet för flygplatser behandlas i miljötillståndet.
När det gäller flygplatser på grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar
sig för vattenförsörjning är målet att minimera de risker för grundvattnet som uppstår vid halkbekämpning på
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flygplatsen och avisningen av flygplanen samt genom hantering och lagring av kemikalier och flytande bränslen. Flygplatserna förses med avlopp utanför grundvattenområdet. Kontrollen av konsekvenserna för grundvattnet har varit delvis frivillig, eftersom tillståndsförfarandet för flygplatserna delvis inte ännu har slutförts.
Åtgärden hantering av grundvattenrisker i väg- och bantrafiken omfattar byggande av grundvattenskydd,
bedömning av deras funktion och underhåll. Dessutom innehåller den en åtgärd för att minska saltningen
eller övergå till ett mindre skadligt halkbekämpningsmedel. Åtgärder föreslås för 44 grundvattenområden.
Hanteringen av grundvattenriskerna i flygtrafikområdena föreslås för ett grundvattenområde. Åtgärderna presenteras i tabell 46.
Byggandet av grundvattenskydd och behovet av skyddets omfattning ska utredas från fall till fall i objekt
där andra kriterier som kräver skydd uppfylls. Åtgärden är allmän och kräver alltid noggrannare objektspecifik
planering. Som separata projekt kan skydden sannolikt inte genomföras på grund av den knappa finansieringen, utan de genomförs ofta som en del av ett annat utvecklingsprojekt för vägen eller banan. Innan skydden byggs i områdena strävar man efter att övergå till alternativa halkbekämpningsmedel. Åtgärden för uppföljning av konsekvenserna för grundvattnet i trafikområdena har avlägsnats och uppföljningen främjas i fortsättningen genom styrmedel.
Tabell 46. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för trafiksektorn i vattenförvaltningsområdet 2022–2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar Drifts- och underåren 2022– hållskostnader per
2027
år
(1000 €)
(1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

Annan basåtgärd
Hantering av grundvattenrisker i väg- och bantrafiken
(antal grundvattenområden)
Hantering av grundvattenrisker i flygtrafikområden (antal
grundvattenområden)
ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

44

16 002

222

1 092

1

-

10

10

45

16 002

232

1 102

Förslag till styrmedel
För den tredje vårdperioden har man inte särskilt anvisat riksomfattande styrmedel för trafiksektorn, men
genom planering av markanvändningen kan man styra funktioner som hotar grundvattnets kvalitet utanför
grundvattenområdena. Nya leder placeras därmed i första hand utanför grundvattenområdena. Nya trafikleder och trafikleder som ska förbättras planeras så att byggandet, underhållet eller trafiken inte medför risker
för grundvattnet och så att grundvattenförhållandena inte förändras på ett skadligt sätt. Om en led som utgör
risker måste ledas genom ett grundvattenområde måste projektet genomföras så att den orsakar minsta möjliga skada för grundvattnet. I landsvägsprojekt och nya banprojekt byggs nödvändiga grundvattenskydd i
samband med genomförandet av projekten. Biprodukter eller återvunnet material används inte inom grundvattenområden eftersom dessa kan avge skadliga ämnen då de löses i vatten eller med damm. Styrmedlet
för att effektivera uppföljningen och kontrollen av de skadliga ämnena och grundvattennivån omfattar även
trafiksektorn.

Genomförande- och uppföljningsansvar för åtgärder och styrmedel
Beroende på åtgärd ligger ansvaret för genomförandet av åtgärderna hos NTM-centralens ansvarsområde för trafik (L), Trafikledsverket, Finavia och kommunerna. Hanteringen av grundvattenrisker inom vägtrafiken ankommer på NTM-centralen och kommunerna. Trafikledsverket ansvarar för hanteringen av grundvattenrisker inom bantrafiken. Finavia ansvarar för hanteringen av grundvattenriskerna i flygtrafikområdena.
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8.12 Vattentäkt
Vattentäkt har bedömts utgöra en betydande belastning i en procent av de ytvattenförekomster i
vattenförvaltningsområdet som antingen har sämre än god status eller vars status riskerar att försämras. Grundvattentäkt har bedömts vara en betydande belastning för 11% av riskgrundvattenområdena
och utredningsobjekten.

Åtgärdsförslag
I det västra vattenförvaltningsområdet föreslås att skyddsområdesgränserna eller -bestämmelserna för vattentäkten uppdateras för fyra vattentäkter i Egentliga Finland (tabell 47). För tre vattentäkter i Birkaland föreslås utredning av konsekvenserna av vattentäkt och ytvattenabsorbering, vid behov tillståndsprövning eller
uppdatering av tillståndet. Hållbar vattenförsörjning föreslås för tre grundvattenområden i Södra Österbotten.
Tabell 47. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för vattentäkt i vattenförvaltningsområdet 2022–2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar
under 2022–
2027 (1 000
€)

Drifts- och underhållskostnader per
år
(1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

Uppdatering av begränsningar eller bestämmelser för
skyddsområden vid vattentäkt (antal vattentäkter)

4

60

-

3

Utredning av konsekvenserna av vattentäkt och ytvattenabsorbtion, vid behov tillståndsprövning eller uppdatering av tillståndet (antal vattentäkter)

3

28

2

4

Hållbar vattenförsörjning (antal grundvattenområden)

3

18

6

9

106

8

16

Annan basåtgärd

ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

Förslag till styrmedel
Som styrmedel föreslås att man fastställer skyddszoner för vattentäkter som en riskhanteringsmetod för
vattentäkterna. I ramdirektivet för vatten nämns fastställandet av skyddsområden som ett sätt att skydda
vattnet som används för vattentäkt och i förslaget till nytt dricksvattendirektiv konstateras att en riskbaserad
granskning ska tillämpas på hela vattendistributionskedjan, inklusive det område varifrån vattnet transporteras till vattentäkten. Därför är det skäl att granska och förenhetliga begränsningsgrunderna för vattentäktens
skyddszoner (när- och fjärrskyddszoner) på riksnivå för att genomförandet av direktiven ska vara tydligt.

Ansvar för genomförande och uppföljning
Vattenverken och NTM-centralerna ansvarar för inrättandet av skyddsområden för vattentäkterna. De
ansvarar också för uppdateringen av skyddsområdenas avgränsningar och bestämmelser. Vattenverket och
kommunerna ansvarar för en hållbar vattenförsörjning samt för genomförandet av åtgärder för riskhantering
och beredskap i störningssituationer. NTM-centralen är samarbetsinstans. Vattenverket som tar vatten ansvarar för att utreda konsekvenserna av vattentäkten och ytvattenabsorptionen. NTM-centralen är samarbetsinstans och vid behov föreslås tillståndsprövning eller uppdatering av tillståndet.
Utvecklingen av datasystemen har varit en aktuell fråga redan i många år. Resultaten från uppföljningen
av råvattnets kvalitet i grundvattentäkter bör erhållas direkt från tillsynsmyndighetens datasystem istället för
att uppgifterna som verksamhetsutövarna skickar införs manuellt i datasystemen. Genom att utveckla upp-
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följningen uppnås en effektiviserad kontroll av kvaliteten för råvattnet samt av tillsynsmyndighetens användning av arbetstid. Om systemet även kunde användas av vattenverken skulle den erhållna nyttan även vara
till nytta för den tillsynsskyldiga med avseende på egenkontroll.

8.13 Vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag
Vattnens hydrologiska och morfologiska förändringar har bedömts utgöra en betydande belastning
i 19 procent av de ytvattenförekomster i vattenförvaltningsområdet som antingen har sämre än god
status eller vars status riskerar att försämras. En del av dessa har betecknats som konstgjorda eller
kraftigt modifierade.

Åtgärdsförslag
Ett centralt mål för restaureringen av vattendrag i enlighet med planeringen av vattenvården är att förbättra vattendragens ekologiska status. Vattendrag restaureras och vårdas även för att återställa och bevara
bland annat vatten- och strandnatur, rekreationsmöjligheter, fiskbestånd och värdefulla landskap. För att
uppnå bestående resultat bör man genomföra åtgärder både på avrinningsområdet och i själva vattendraget.
Vid iståndsättning av eutrofa sjöar och vikar är det ofta också fråga om minskning av den s.k. interna belastningen. För att uppnå god status fordras då att både den yttre och den inre belastningen minskas.
Antalet och kostnaderna för de åtgärder för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag
som föreslås för vattenförvaltningsområdet framgår av tabell 48. Vattenförekomstspecifika uppgifter finns i
vattenförvaltningsområdets åtgärdsprogram.

Utveckling av regleringen
Enligt vattenlagen krävs tillstånd för byggprojekt som påverkar vattnens status. På västra vattenförvaltningsområdet har det genom tiderna beviljats otaliga tillstånd för reglering av vattendrag och byggande av
dammar och kraftverk. I praktiken har alla åar och älvar som rinner genom odlingsområden rensats för att
effektivera dräneringen och största delen av åarna och älvarna är också reglerade. Tillstånden för vattenbyggande är i huvudsak permanenta. Tillståndsbesluten för projekten innehåller vanligtvis ett åläggande om att
följa upp hur åtgärden påverkar vattnens status och fiskbeståndet. Tillstånden för reglering är i allmänhet
också permanenta, men de kan enligt revideringen av vattenlagen ändras vid behov. Regleringen kan minskas ifall den orsakar orimliga olägenheter.
I det västra vattenförvaltningsområdet föreslås sammanlagt 39 utvecklingsprojekt för regleringen. Det
föreslås att regleringen i vattenförvaltningsområdet i huvudsak utvecklas för sjöförekomster (30 st.), men
också för några förekomster av strömmande vatten (9 st.). Målen för utvecklingen av regleringspraxisen kan
vara mycket varierande och samma objekt kan ha flera mål. Målen kan till exempel vara att förbättra rekreationsvärdet i en reglerad sjö, utnyttja vattenkraften effektivare, hantera översvämnings- och torkrisker, förbättra torrläggningstillståndet t i vattendragets närområde, förbättra vattendragets ekologi eller minska såväl
de ekologiska som morfologiska olägenheterna som korttidsregleringen orsakar. Även klimatförändringen har
medfört behov av att ändra regleringspraxisen. Projekt som syftar till att återställa miljöflödet (ekologiskt flöde)
i så kallade torra, alltså gamla fåror, som uppkommit till följd av regleringen hör också till utvecklingen av
regleringspraxisen. Med återställning av miljöanpassat flöde avses ordnandet av ett tillräckligt flöde för att
trygga ekosystemet i en å eller för att återställa det till ett så naturligt tillstånd som möjligt.
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Restaurering av eutrofierade sjöar
Sjöarnas status i vattenförvaltningsområdet försämras av närings-, humus- och partikelbelastningen, som
härstammar från punktbelastningskällor, diffus belastning samt i vissa fall från den interna belastningen i sjön.
En tidigare sänkning av en sjös vattenstånd på grund av till exempel jordbrukets eller översvämningsskyddets
behov har i vissa fall förvärrat eutrofieringsskadorna.
Avsikten är att restaurera eutrofierade sjöar inom alla delområden av planeringen. Man strävar i allmänhet
efter att kombinera åtgärderna med åtgärder som minskar näringsämnena och fasta partiklar i avrinningsområdet. För att restaureringen ska lyckas är det viktigt att vidta tillräckliga åtgärder för att minska den externa
belastningen. Som restaureringsmetoder i vattenförvaltningsområdet används oftast iståndsättning av näringskedjor, slåtter av vattenväxter, muddring, höjning av vattennivån men också kemisk fällning av fosfor,
avlägsnande av bottenvattenmassa, oxidation, tillfällig torrläggning och olika kemiska eller andra behandlingar av sediment har genomförts.
Det finns relativt många sjöar på olika håll i vattenförvaltningsområdet som ska restaureras, men det mest
omfattande restaureringsbehoven fokuseras på vattenområden som har ett sämre tillstånd än bra. Sammanlagt har 89 restaureringsobjekt identifierats.
Det är meningen att restaureringsåtgärder som syftar till att minska den inre belastningen vidtas först då
man vid objektet har genomfört eller med säkerhet genomför för restaureringen väsentliga åtgärder för att
minska den externa belastningen.

Restaurering av eutrofierade havsvikar
Kustvattnens status i vattenförvaltningsområdet försämras av näringsbelastningen, men lokalt kan även
humus- och partikelbelastningen ha skadliga effekter, särskilt i den inre skärgården. Belastningen härstammar från punktbelastningskällor, diffus belastning samt i vissa fall från vikarnas interna belastning. Havsvikarna belastas också av hydromorfologiska förändringar, såsom uppdämning av vikar eller förändringar i
strömmarna på grund av olika konstruktioner.
Vid restaurering av havsvikar som lider av eutrofiering kan man använda samma metoder som vid restaurering av eutrofierade sjöar. Den verkliga effekten av restaureringsåtgärderna på havsvikarnas ekologiska status är dock osäker och fördröjningen av deras effekt kan vara längre. Om restaureringen av havsviken är förknippad med förbättring av fåglarnas levnadsförhållanden, kan åtgärden också vara slåtter av vattenvegetation för att skapa tillräckliga öppna vattenområden. I synnerhet restaurering av havsvikar kan även
innebära att strömmarna ändras eller vattenutbytet förbättras på andra sätt.
Det föreslås att 45 restaureringar av eutrofierade havsvikar ska genomföras och de riktas särskilt till de
sydligaste delarna av vattenförvaltningsområdet. Restaureringarna riktas direkt till havsviken och målet med
restaureringarna är att minska de skador från eutrofieringen och igenslamningen som belastningen på havsviken orsakar samt den interna belastningen. Man strävar efter att inleda restaureringsåtgärderna först när
man vid objektet har genomfört eller kommer att vidta tillräckliga åtgärder för att minska den externa belastningen för att restaureringen ska lyckas. Restaurering av eutrofierade havsvikar rekommenderas som en del
av den mer omfattande restaureringen av avrinningsområden.

Restaurering av livsmiljöer i strömmande vatten
Det föreslås att 157 restaureringar av livsmiljöer i strömmande vatten genomförs på olika håll i vattenförvaltningsområdet. Restaureringarna koncentreras till avrinningsområden med sämre än god status samt till
avrinningsområden där man genom strukturella restaureringar kan förbättra vattendragens ekologiska status.
De huvudsakliga restaureringsmetoderna är diversifiering av djup- och flödesförhållandena med hjälp av
trösklar, sänkor och stenläggning, ökning av mängden lekgrus, avlägsnande av igenslamningar samt bevattning av torrlagda bäddar.
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Att göra en uträtad strandlinje mer diversifierad, bredda lugnvattnet, avlägsna strandskydden eller ändra
dem till naturligt tillstånd och avlägsna vallar eller flytta dem längre bort från strandlinjen är restaureringsmetoder som lämpar sig för översvämningsskyddade delar av älvar och åar.
Att bygga grunda, mångformiga konstgjorda forsar för att öka omfattningen av bevattnade områden och
vattendjupet är den vanligaste restaureringsmetoden i naturliga fåror som har knappt om vatten och i fåror
som rensats kraftigt för att utgöra skydd mot översvämning.
För bäckar är metoderna och målen för restaurering av livsmiljöerna i huvudsak desamma som för älvar
och åar. I bäckar används oftare träkonstruktioner för att skapa en omväxlande miljö i fåran och rensa botten
från små partiklar.

Minskning av olägenheterna av vattenbyggande
I vattenförvaltningsområdet föreslås åtgärder för att minska olägenheterna av vattenbyggande i 41 vattenförekomster. Syftet med åtgärden är att minska de hydromorfologiska förändringarna och till dem hör både
att minska olägenheterna under byggtiden och att ändra redan utförda konstruktioner. Största delen av objekten är belägna vid kusten och behovet av att förbättra den hydromorfologiska statusen har orsakats av
muddring av småbåtshamnar och båtleder, invallning av stränder och andra förändringar samt av minskning
av skador orsakade av olika havskonstruktioner.

Åtgärder som underlättar fiskvandringen
I vattenförvaltningsområdets strömmande vatten finns det ett behov av att förbättra och regenerera fiskarnas naturliga fortplantning och rörlighet. För vattenförvaltningsområdet föreslås för perioden 2022-2027
sammanlagt 142 åtgärder som underlättar fiskvandringen. Av dessa riktas 16 st till hinder med en fallhöjd
under 1 meter, 106 st till hinder på 1–5 meter och 20 st till hinder över 5 meter. Största delen av åtgärderna
riktar sig alltså mot hinder med en fallhöjd på cirka en meter som det finns rikligt av i vattenförvaltningsområdet. Objekt förekommer i nästan alla planeringsområden i vattenförvaltningsområdet. Objekten i den nationella fiskvägsstrategin genomförs (Hanhijokis och Eteläjokis fiskvägar, Norrmark å).

Restaurering av Natura-områden som betecknats som specialområden
Det huvudsakliga syftet med restaureringsåtgärderna i Natura-områden som betecknats som specialområden är att bevara eller förbättra skyddsområdena så att de även främjar målen för vattenvården. Att skapa
tillräckliga öppna vattenområden i fågelvatten kan vara en central åtgärd. Om finansieringen kommer från
jord- och skogsbrukets finansieringssystem har åtgärderna inkluderats i dessa sektorer.
Åtgärderna för att restaurera Natura-områden handlar i huvudsak om restaureringar av fågelvatten där
man strävar efter att återställa öppet vatten i svårt igenvuxna objekt. Att höja vattenståndet, dvs. öka vattenvolymen med hjälp av en bottentröskel, förstora gölar genom muddring och skära sådana vattenväxter som
har luftskott några somrar i rad är de viktigaste restaureringsmetoderna. Vid grävning görs separata holmar
där fåglarna kan häcka. Vidare iståndsätts strandängar vid fågelvatten genom att man röjer träd- och buskbeståndet, slår gräset och håller djur på bete.
I vattenförvaltningsområdet har föreslagits 7 restaureringar av Natura-områden som betecknats som specialområden eller en utredning och planering av dem. Målet med restaureringen av fågelvatten är att förhindra
att de mycket frodiga vattenområdena slutgiltigt växer igen och att bevara förhållandena så att de lämpar sig
för olika fågelarter.
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Annan åtgärd som riktas direkt till vattendragen
Andra åtgärder som riktas direkt till vattendragen har närmast att göra med bekämpning av främmande
arter. Främmande växtarter förekommer i stor utsträckning i vattenförvaltningsområdets vattendrag och restaureringsåtgärder har föreslagits för 15 objekt. Bekämpningen av främmande växtarter genomförs med
hjälp av slåtter och småskalig muddring.
Tabell 48. Antal åtgärder, investeringskostnader, årliga drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av
driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) för vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag 2022–
2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar Drifts- och underunder 2022– hållskostnader per
2027 (1 000
år
€)
(1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

Restaurering av en stor eutrofierad sjö (yta större än 5
km2)

27

8 952

1 574

2 204

Restaurering av en liten eutrofierad sjö (yta mindre än 5
km2)

51

3 926

557

834

Restaurering av små eutrofierade sjöar (yta mindre än 5
km2). Regional åtgärd

11

550

65

104

Restaurering av en eutrofierad havsvik

45

11 070

5

769

77

6 188

423

858

23

355

6

31

57

1 383

129

227

142

31 435

401

2 612

39

4 918

20

366

41

200

-

14

7

1 413

49

149

Annan åtgärd som riktas direkt till vattendragen

15

598

54

96

Annat vattenbyggande, reglering och restaurering

2

*

*

*

ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

-

80 000

3 283

8 264

Restaurering av livsmiljön i åar och älvar (avrinningsområde större än 100 km2)
Restaurering av livsmiljön i bäckar (avrinningsområde
mindre än 100 km2)
Restaurering av livsmiljön i små strömmande vatten (avrinningsområde mindre än 200 km2). Regional åtgärd
Åtgärder som underlättar fiskvandringen
Utveckling av regleringspraxisen
Minskning av olägenheter på grund av vattenbyggande i
sjö- och kustvattenförekomster
Restaurering av Natura-områden som betecknats som
specialområden

*kostnaderna har inte uppskattats

Förslag till styrmedel
Styrmedlen under den tredje planeringsomgången grundar sig på styrmedlen under den andra perioden,
såsom att de färdiga strategierna och programmen fortfarande genomförs samt att anvisningarna tas i bruk.
En förutsättning för genomförandet av åtgärderna är att finansieringsbasen blir mångsidigare samt att aktörsnätverk skapas och stärks. Dessutom behövs det mer kunskap om restaureringsmetoder och deras effekt i
synnerhet vid restaurering av kustvatten. Styrmedlen har sammanställts i tabell 49.
Tabell 49. Styrmedel som främjar genomförandet av vattenbyggande, reglering och restaurering av vattendrag 20222027.
Styrmedel

Huvudansvarig

Övriga ansvariga instanser

Nationell fiskvägsstrategi verkställs.

JSM

Verksamhetsutövarna, Luke, SYKE, NTMcentralerna, fritidsfiskare, rådgivningsorganisationer, fiskeriområdena, ägare till vattenområden
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Vattenlagstiftningen ses över för att uppnå målen för
vattenvården.

JM, JSM,
MM, ANM

Verksamhetsutövare, delägarlag, områden för fiskehushållning, Luke, RFV

Praxis för reglering av sjöar samt metoder för bedömning av miljö- och ekologisk vattenföring utvecklas och

JSM, MM

NTM-centraler, verksamhetsutövare, forskningsinstitut

Strategin för skydd och restaurering av småvatten genomförs.

MM, JSM

JSM, SYKE, NTM-centralerna, skogsägare, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, LUKE, rådgivningsorganisationer, fiskeriområdena, ägare till
vattenområden, vattenskyddsföreningar

En nationell strategi för iståndsättning av vattnen genomförs.

MM, JSM

NTM-centralerna, SYKE, Luke, vattenskyddsföreningar, landskapsförbunden, rådgivningsorganisationer, fiskeriområdena, ägare till vattenområden

Vid utvecklingen av naturvårds-, vatten, och skogslagstiftningen utreds behovet av att revidera bestämmelserna om skyddet av värdefulla vatten- och strandnaturtyper

MM, JSM

Förbättra förutsättningarna för att förbättra vattenhållningskapaciteten i avrinningsområdet

JSM, MM

NTM-centraler, landskapsförbund, SYKE

Finansieringsmöjligheterna för restaurering av vattendrag görs mångsidigare.

MM, JSM

NTM-centraler, rådgivningsorganisationer, föreningar, stiftelser

Frivillig restaureringsverksamhet och regionala aktörsnätverk stöds och utbildningar arrangeras.

MM, JSM

NTM-centraler, rådgivningsorganisationer, föreningar, stiftelser

Restaureringsmetoderna utvecklas liksom uppföljningen av hur verkningsfulla, effektiva och beständiga
olika metoder är.

SYKE, Luke

NTM-centraler, universitet, vattenskyddsföreningar, stiftelser, älvdelegationer, kommuner

Behovet av och möjligheterna att restaurera sediment
som förorenats av farliga och skadliga ämnen utreds
per vattenförvaltningsområde.

MM

RFV, NTM-centralerna, verksamhetsutövare, kommuner

Naturbaserade lösningar inom vattenbyggandet utvecklas.

NTMcentralerna

SYKE, Luke, universiteten, verksamhetsutövarna

Man ger anvisningar och utvecklar hanteringen av små
muddringar och vid behov regleringen i anslutning till
detta.

NTMcentraler,
SYKE

Trafikledsverket, verksamhetsutövare

Som regionalt styrmedel genomförs vattenvisionen för
Kumo älv på avrinningsområdesnivå samt vattenvisionen för Lappfjärd-Storå

NTMcentralerna,
kommunerna

Landskapsförbunden, näringar, aktörer, forskningsinstitut, parter.

de tillämpas i alla vattenförvaltningsområden.

Ansvar för genomförande och uppföljning
Innehavaren av regleringstillståndet har huvudansvaret för utvecklingen av regleringspraxisen. Projekt
har emellertid oftast varit frivilliga samprojekt med flera mål och finansieringen av projekten har överenskommits från fall till fall. Oftast har NTM-centralerna genomfört utvecklingsprojekten.
När det gäller främjandet av fiskvandringen är det viktigt att försöka planera och verkställa projekten som
ett samarbete mellan olika instanser. Om det inte är möjligt kan man vid objekt som är betydande för återställandet av vandringsfiskar överväga att genomföra projektet på ansökan enligt förfarandet i vattenlagen.
Då granskar tillståndsmyndigheten förutsättningarna för genomförandet genom att ändra eller granska fiskevårdsskyldigheten. Flera fiskvägsprojekt förutsätter i varje fall tillstånd enligt vattenlagen eller ändring av ett
befintligt tillstånd.
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för utvecklingen av den statliga finansieringen och de riksomfattande styrmedlen. Vattenvårdsåtgärder i anslutning till energiproduktion kan också
kräva styrning av arbets- och näringsministeriet.
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8.14 Förorenade markområden och sediment

Förorenade markområden och sediment har bedömts vara en betydande riskfaktor i 45 procent av
vattenförvaltningsområdets riskgrundvattenområden och utredningsobjekt.

Åtgärdsförslag
Årligen saneras 250-300 förorenade markområden på riksnivå. Byggandet och ändrad markanvändning är
betydelsefulla drivkrafter för verksamheten. I datasystemet för tillståndet för den nationella jordmånen finns
dock en betydande mängd riskobjekt varav en del är s.k. herrelösa objekt som kräver åtgärder. Saneringen
av dessa objekt har kunnat stödjas via statens avfallshanteringssystem och oljeskyddsfonden.
I västra vattenförvaltningsområdet föreslås att föroreningsgraden i 151 markområden i totalt 45 grundvattenområden undersöks. Utredning av markens eller grundvattnets föroreningsgrad föreslås för objekt där det
har bedrivits eller bedrivs verksamhet som har kunnat eller kan orsaka förorening av marken eller grundvattnet. Eventuella förorenade objekt är bland annat gamla avstjälpningsplatser, sågar, kemiska tvätterier, servicestationer, oljetankläckage samt plantskolor. Däremot är 45 objekt i 26 grundvattenområden i behov av
riskbedömning, planering av sanering och sanering av förorenade markområden/grundvatten.
Som en ny åtgärd för vattenförvaltningsperioden 2022-2027 har man tagit i bruk en historisk utredning
om funktioner som fungerat i grundvattenområden och som eventuellt förorenat marken och grundvattnet i
sådana fall där föroreningens ursprung är okänt. Åtgärden föreslås för två grundvattenområden i Södra Österbotten och Egentliga Finland. Antalet åtgärder i vattenförvaltningsområdet presenteras i tabell 50.
Tabell 50. Antalet vattenvårdsåtgärder, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) som riktas mot förorenade markområden i vattenförvaltningsområdet 2022–2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar
under åren
2022–2027
(1000 €)

Drifts- och
underhållskostnader per år (1000 €)

Årskostnad
(1000 €)

45

9 033

40

531

2

21

-

1

151

2 589

-

141

Totalt

2 610

-

142

ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

11 643

40

673

Annan basåtgärd
Riskbedömning, saneringsplanering och sanering av förorenade markområden/grundvatten (antalet MATTIobjekt)
Kompletterande åtgärd
Historisk utredning av verksamheter i området som
eventuellt har förorenat marken och grundvattnet (antal
grundvattenområden)
Utredning av förorening på förorenad mark (antalet
MATTI-objekt.)

MATTI= Informationssystemet för markens tillstånd

Förslag till styrmedel
Som riksomfattande styrmedel utvecklas prioriteringen av iståndsättningsverksamheten och resurserna i
grundvattenområden med dålig status (tabell 51). Utöver miljöministeriet deltar flera andra ansvariga parter i
genomförandet av styrmedlet.
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Tabell 51. Styrmedel som främjar genomförandet av vattenvårdsåtgärderna under vårdperioden 2022-2027.
Styrmedel

Huvudansvarig

Övriga ansvariga instanser

Den nationella riskhanteringsstrategin för förorenade
markområden utvecklas genom att prioritera restaureringsverksamhet och resurser för grundvattenområden
med dålig status

MM

SYKE, NTM-centralerna, Kommunförbundet, industrin, verksamhetsutövarna

MM=miljöministeriet, SYKE=Finlands miljöcentral, NTM=närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvar för genomförande och uppföljning
Ansvaret för att sanera förorenad jord eller förorenat grundvatten ligger i första hand hos den som orsakat
föroreningen. Om man inte kan ta reda på orsaken eller på annat sätt ta ansvar, överförs ansvaret för saneringen av den förorenade marken i allmänhet till fastighetens nuvarande innehavare. Om saneringen anses
oskälig för fastighetsinnehavaren kan saneringsansvaret överföras till kommunen. Det sekundära ansvaret
för att rena förorenat grundvatten faller på ägaren av den fastighet som har orsakat föroreningen.
NTM-centralen och kommunerna i området har hand om att undersöka objekt med förorenad mark och
att se till att restaureringen fortgår i prioritetsordning. De mest akuta objekten är de områden med förorenad
mark som finns på grundvattenområden eller bland bosättningen. Staten stöder utredning och rengöring av
så kallade herrelösa objekt.

8.15 Markanvändning
Beaktande av vattenvården i planläggningen och styrningen av byggandet
Genom planläggning och styrning av byggandet kan man främja placeringen av markanvändningen så att
samhällsstrukturen medför så få skadliga konsekvenser som möjligt för yt- och grundvattnet. Genom planläggning och styrning av byggandet kan man för sin del säkerställa att tillståndet i vattendrag med utmärkt
och god status inte försämras ytterligare och att tillståndet i svaga områden till och med förbättras genom en
föränderlig markanvändning i mån av möjlighet. En vattenvårdsmässigt hållbar planering ska eftersträvas på
alla planeringsnivåer (landskapsplan, generalplan, detaljplan, tillstånd för byggande) och genom lagstiftning
ska planläggningens möjligheter till detta säkerställas.
Med tanke på vattenvården innebär hållbar planläggning i praktiken identifiering av riskområden och effektkedjor för markanvändningen. För att utvärdera planens påverkan behövs det tillräckligt ingående kontroller av hanteringen av dagvattnet, yt- och grundvattnet, översvämningsriskerna, vattennaturen samt vid
behov organiseringen av vattenförsörjningen och även av exempelvis markförhållandena. Konsekvenserna
ska bedömas för hela influensområdet, som kan omfatta stora områden även utanför planområdet. Slutsatserna ska beaktas i planlösningarna både i anvisandet av områdesreserveringar och i planbestämmelserna.

Förslag till vattenvårdsåtgärder inom planläggning och markanvändning för perioden
2022–2027
Placeringen av olika markanvändningsformer undersöks allmänt i landskaps- och generalplanerna, och redan
på dessa planeringsnivåer bör man säkerställa att funktionerna placeras på ett gynnsamt sätt med tanke på
vattenskyddet. Beröringspunkterna med havsområdesplaneringen enligt markanvändnings- och bygglagen
ska beaktas och den planmässiga planeringen ska i nödvändig utsträckning utvidgas till vattenområdena för
att samordna de funktionella och skyddsmässiga målen för vattenområdena. (aktör: MM, NTM-centralerna,
landskapsförbunden, kommunerna)
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Största delen av besluten i anslutning till planläggning och byggande fattas i kommunen och därför är det
fortfarande nödvändigt att ständigt öka kunskaperna hos kommunernas planläggare, byggnadstillsyn och beslutsfattare om målen för vatten- och havsvården och om nödvändiga åtgärder för att bevara eller uppnå en
god status i vattnen. Detta sker förutom i kommunernas eget arbete på ett naturligt sätt via NTM-centralernas
uppgift att främja områdesanvändningen i planutlåtanden och -förhandlingar, varvid man kan säkerställa en
planering som baserar sig på tillräckliga utredningar och en ändamålsenlig planlösning med planbestämmelser.
Vid planläggning och tillstånd för byggande ska särskild uppmärksamhet fästas vid den helhet som ytoch grundvattnet samt vattentjänsterna bildar, hanteringen av dagvattnet samt beaktandet av klimatförändringen (bl.a. översvämningar) i planläggningen. I de områden där vattnens status orsakar särskild oro är det
dessutom nödvändigt att behandla ärendet i en utvecklingsdiskussion mellan kommunen och NTM-centralen
enligt markanvändnings- och bygglagen och på så sätt säkerställa att informationen om vattenvården förmedlas till såväl beslutsfattarna som planläggningen och byggnadstillsynen. (aktör: NTM-centralerna, kommunerna)
Planeringen av dagvatten har under de senaste åren blivit en etablerad del av planeringen av tätorter,
och kommunernas dagvattenplaner och regionala dagvattenplaner är viktiga både med tanke på vattnens
tillstånd och med tanke på anpassningen till och beredskapen inför klimatförändringen. Det är dock nödvändigt att säkerställa att planerna för dagvattenhantering görs upp på ett tillräckligt stort område, eftersom möjligheterna till dagvattenhantering i en enskild detaljplan är begränsade, dock beroende på storleken på det
område som ska planläggas. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid avrinningsområden som överskrider
kommungränserna. (aktör: NTM-centralerna, kommunerna, landskapsförbunden)
Med hjälp av planläggning och tillstånd är det viktigt att förhindra att statusen i vattendrag med utmärkt
och god status försämras ytterligare. Informationen om nödvändiga vattenvårdsåtgärder förmedlas dock inte
alltid i tillräcklig utsträckning till plan- och tillståndsbesluten, och detta medför en risk för att statusen i vatten
som är utmärkta och goda försämras. Den nuvarande lagstiftningen ger inte NTM-centralen möjlighet att inom
ramen för markanvändnings- och bygglagen i efterhand ingripa i andra än landskapsrelaterade eller riksomfattande ärenden med betydande konsekvenser. Med tanke på det allmänna intresset med anknytning till
vattenvården kan det vara nödvändigt att granska de uppgifter som i markanvändnings- och bygglagen anvisats NTM-centralen och lägga till främjandet av uppnåendet av målen för vattenvården i NTM-centralens
uppgifter samt tillsynen över att de förmedlas till planer och tillstånd. (aktör: MM)
I och med ändringarna i markanvändnings- och bygglagen kan man inte längre främja en harmonisering
av strandområdenas planläggningspraxis (bl.a. omfattande konsekvensbedömningar av vattennaturen), som
konstaterats vara viktig under tidigare planeringsperioder, på avrinningsområdesnivå i större skala än granskningen av strandområdena, eftersom den enskilda markägarens roll i planeringen av stränderna har förstärkts. Även till denna del kan det vara nödvändigt att se över bestämmelserna i markanvändnings- och
bygglagen. (aktör: MM)

Åtgärdsförslag gällande grundvattnen för perioden 2022–2027
Nya verksamheter som utgör en eventuell risk för grundvattnet ska inte placeras inom grundvattenområdet.
Om verksamheten inte kan placeras utanför grundvattenområdet, ska risken som riktas mot grundvattnet
avlägsnas genom funktionella och tekniska skydd och åtgärder. Då ska kontrollen av tillsynen över verksamheten samt kvaliteten för och kvantiteten av grundvattnet vara effektiv och intensiv. Olägenheter för grundvattnet i anknytning till byggande minskas genom sakkunnig planering och tillräckliga undersökningar av mark
och berggrund. Cisternerna i nya oljeuppvärmda hus ska på grundvattenområden placeras på marken inomhus och risken för förorening av grundvattnet ska minimeras med hjälp av tekniska skyddskonstruktioner.
Granskning av oljecisterner och kontrollerad avveckling ska i grundvattenområden ökas med hushållsavdrag.
Rekommendationerna för placering av jordvärmesystem i grundvattenområden beaktas. I de kommunala
miljöskyddsföreskrifterna och i byggnadsordningen kan förekomma jordvärmesystem och bestämmelser eller
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begränsningar i anknytning till byggande av dessa till exempel med avseende på placering. Kommunen kan
även utfärda bestämmelser i den kommunala byggnadsordning att inom kommunen krävs inte åtgärdstillstånd eller -anmälan. Kommunen har direkt kunnat förbjuda byggande av jordvärmesystem i närheten av
vattentäkter eller användning av grundvatten som energikälla för värmepumpar i grundvattenområden. Vid
behov kan byggandet av en värmebrunn kräva ett tillstånd enligt vattenlagen. Beslut om behovet av tillståndet
fattas i första hand av den kommunala miljövårdsmyndigheten.

8.16 Övriga åtgärder och styrmedel som gäller grundvattnen
Åtgärdsförslag
I vattenförvaltningsområdet inriktas beredskapen för extrema väderförhållanden på två grundvattenområden i Birkaland. Åtgärden omfattar beaktandet av torka och översvämningar som hänger samman med
klimatförändringen. Den är avsedd att riktas till sådana områden där översvämningar eller torka utgör en risk
för vattentjänsternas funktionalitet och kan, om de inträffar, medföra problem för vattenkvaliteten eller -kvantiteten i grundvattenområden. Att flytta, fördjupa och förtäta de brunnar som används för vattentäkt, att höja
lockdelar och till exempel skaffa reservkraft med tanke på elavbrott är praktiska åtgärder som ingår i beredskapen inför exceptionella väderförhållanden. Åtgärden kan också innefatta uppdatering av beredskapsplanen till exempel med hänsyn till reservvattenförsörjningen.

Tabell 52. Övriga åtgärder som föreslås för vattenförvaltningsområdet; antal, investeringskostnader, drifts- och underhållskostnader samt årskostnad (summan av driftskostnaderna och annuiteten för investeringar) i vattenförvaltningsområdet 2022–2027.
Åtgärd (enhet)

Antal

Investeringar
under 2022–
2027 (1 000 €)

Användnings- och
underhållskostnader per år (1 000 €)

Årskostnad
(1000 €)

2

20

1

2

20

1

Kompletterande åtgärd
Beredskap för extrema väderförhållanden inom grundvattenskyddet och vattenförsörjningen (antal grundvattenområden)
ALLA ÅTGÄRDER TOTALT

8.17 Sammanfattning av åtgärderna och kostnaderna för dem
Med tanke på miljömålen för ytvattnen är de åtgärder som siktar på att minska näringsbelastningen från
odlade åkrar de viktigaste, såsom att öka växttäcket på åkrarna vintertid och värna om skyddszoner och
våtmarker. För samhällenas del är minskningen av avloppsvattnens läckage och saneringen av avloppsnätet
centrala åtgärder. För att minska belastningen av fast substans i skogsbruket inom vattenförvaltningsområdet
är det viktigt att genomföra grundläggande vattenskyddskonstruktioner av hög kvalitet vid iståndsättningsdikning och att ett effektiviserat vattenskydd riktas dit där den ger effekt. För att uppnå eller upprätthålla en god
status i vattendragen i de östra delarna av vattenförvaltningsområdet krävs dessutom en effektivisering av
vattenskyddsåtgärderna inom torvutvinningen.
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Åtgärderna för att bekämpa surheten är särskilt viktiga i älvarna vid västkusten. Det viktigaste vid förebyggandet av försurning är att undvika att främja eller öka torrläggningen av mark inom riskområden. I alla
ovan nämnda sektorer samt i projektplaneringen för byggande av infrastruktur och annan betydande byggnation ska ingå undvikande av försurning inom riskområden. Det gäller även andra vattenskyddsåtgärder
som siktar mot miljömål såsom sedimenteringsbassänger och våtmarker där försurningsrisken uppmärksammas i grävdjupen och -massorna såväl som i egentlig torrläggningsverksamhet. Användningen av områden
som besväras av vatten inom riskområdena för till exempel anläggning av våtmarker som gynnar målen för
minskad belastning stödjer dock samtidigt även målen för minskad försurning förutsatt att bevattningen grundar sig på fördämningar snarare än på grävarbeten och att planeringen även annars är av hög kvalitet. En
gemensam faktor för flera sektorer som gynnar mycket olika miljömål, är en förbättring av vattenhållningskapaciteten inom avrinningsområdet. Metoder som siktar på detta endera minskar eller utjämnar bl.a. näringsämne-, fast substans-, försurnings- och humusbelastning vilket är positivt för organismerna samt främjar
hanteringen av översvämningsrisker.
För hela vattenförvaltningsområdet föreslås därtill åtgärder för restaurering och återställande i syfte att
minska de olägenheter som härrör från byggandet vid och belastningen av vattensystemen. Genom åtgärderna strävar man särskilt efter att öka vattennaturens mångfald, avlägsna vandringshinder och kontrollera
den interna belastningen i sjöarna samt restaurera havsvikar.
Med hänsyn till miljömålen för grundvattnen är de viktigaste åtgärderna följande: att utarbeta och uppdatera skyddsplaner, följa upp grundvattnets tillstånd, undersöka grundvattenområden eller förorenade områden, vidta tillbörliga åtgärder inom jordbruket, styra nya riskfunktioner till om råden utanför grundvattenområdena, iståndsätta marktäktsområden och förorenade jordområden, skydda grundvattnen samt effektivisera
rådgivningen och tillsynen.
Förslag till åtgärder inom olika verksamhetsområden presenteras i kapitlen 8.1 -8.16. En uppskattning av
kostnaderna för vattenvårdsåtgärderna presenteras i tabell 53.
Tabell 53. Uppskattning av de årliga kostnaderna för vattenvårdsåtgärderna i det västra vattenförvaltningsområdet
2022-2027 (+ = kostnaderna ligger klart under femtusen euro). Närmare kostnadskalkyler finns i de sektorspecifika
granskningarna.
Sektor

Basåtgärd (1000 €/
år)

Annan basåtgärd
(1000 €/år)

Kompletterande
åtgärd
(1000 €/år)

Totalt
(1000 €/år)

Ytvattnen
Kommunalt avloppsvatten

292 604

-

3 007

295 611

Avloppsvatten från glesbebyggelse

25 672

-

25 550

51 220

Industri

-

-

-

-

Fiskodling

-

-

5

5

Torvproduktion

-

5 668

5 369

11 037

Pälsnäring

4 386

623

11 990

16 999

Skogsbruk

-

556

4 981

5 537

126 562

126 562

Jordbruk

ej uppskattad

Markbunden försurning

-

-

43 652

43 652

Iståndsättning, reglering och
utbyggnad av vattnen

-

-

8 264

8 264

322 662

6 847

229 380

558 887

2

2

Totalt

Grundvatten
Samhällen

-

-
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Industri och gruvdrift

-

-

-

-

Pälsnäring

-

-

16

16

Skogsbruk

-

-

3

3

Jordbruk

-

-

-

-

Marktäkter

-

-

-

-

Skyddsplaner

-

368

-

368

Uppföljning och utredningar
av grundvattnets status

-

-

53

53

Trafik

-

1 102

-

1 102

Vattentäkt

-

16

-

16

Förorenade markområden

-

531

142

673

Beredskap för extrema väderförhållanden

-

-

1

1

Totalt

-

2 017

217

2 234

322 662

8 864

229 597

561 121

TOTALT
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9 Uppnåendet av miljömålen
Det ursprungliga målet för vattenvården var att uppnå god status i yt- och grundvattnen före 2015. I de
första Förvaltningsplanerna sköts tidpunkten för uppnåendet av miljömålet för vissa vattenförekomster som
har en god status med fog fram till antingen 2021 eller 2027.
Under den andra planeringsperioden fastställdes avvikelser från tidtabellen för ytvattnens ekologiska status för 493 ytvattenförekomster, varav 233 fram till 2021 och 260 till 2027. I fråga om den kemiska statusen
fastställdes avvikelsen från tidtabellen för 680 ytvattenförekomster på grund av kvicksilverbelastningen på
grund av långväga föroreningar. För övriga ämnen fastställdes avvikelsen från tidtabellen för 81 vattenförekomster. Tidtabellen för uppnåendet av god status i grundvattnen i vattenförvaltningsområdet förlängdes för
37 grundvattenförekomster (2021: 19 och 2027: 18 grundvattenområden). Förlängningarna av tidsfristen har
till största delen fastställts på grund av naturförhållanden eller teknisk orimlighet.
I vattenförvaltningsområdet har man under tidigare planeringsperioder inte identifierat sådana nya projekt
som skulle ha orsakat behov av att bedöma avvikelser från statusmålet för vattenvården.
Möjligheterna att uppnå miljömålen för vattenvården har nu granskats utifrån förändringar i vattnens status och belastningen på dem. I granskningen beaktades de uppskattade konsekvenserna av de åtgärder som
presenteras i denna förvaltningsplan under den kommande vårdperioden. Utgångspunkten för planeringen
var att dimensionera och rikta åtgärderna så att det är möjligt att uppnå statusmålet för vattenvården före
2027.

9.1 Ytvattnens ekologiska status
I samband med den tredje planeringsomgången för vattenvården har man gjort en riskbedömning av
ytvattnens ekologiska status för alla granskade vattenförekomster utifrån de senaste klassificeringsresultaten
och belastningen på vattenförekomsterna. I förvaltningsplanen presenteras åtgärder för vattenförekomster
som har sämre än god status eller där det finns risk för att statusen försämras. Genom åtgärderna strävar
man efter att uppnå en god ekologisk status före 2027.
För alla ytvattenförekomster vars ekologiska status inte är god har tidtabellen för uppnåendet av målnivån
bedömts och orsakerna till avvikelsen bedömts. Avvikelserna är motiverade och grundar sig antingen på
teknisk orimlighet eller övermäktiga naturförhållanden. Hänvisande till ekonomiska grunder förutsätter separata ekonomiska granskningar som inte fanns att tillgå vid utarbetandet av förvaltningsplanen. Avvikelser i
den ekologiska statusen har inte kunnat bedömas för oklassificerade vattenförekomster. Det finns 26 sådana
i vattenförvaltningsområdet.

9.1.1. Senareläggning av statusmålet
Trots vattenvårdsåtgärderna finns det vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet som inte kommer
att uppnå god ekologisk status före 2027. Man har kunnat fastställa en tidtabellsavvikelse för dessa vattenförekomster på grund av naturförhållandena.
Undantagen från tidtabellen för ytvattnens ekologiska status i västra vattenförvaltningsområdet presenteras i tabell 54 och på bild 37. För att uppnå god ekologisk status i vattenförvaltningsområdet krävs en tidtabellsförlängning för 630 vattenförekomster som utgör cirka 52 procent av vattenförekomsterna i vattenförvaltningsområdet. Den klart största orsaken till att avvikelserna används är eutrofieringen till följd av den stora
näringsbelastningen, men även försurningsproblemen i ytvattnen påverkar tidtabellsförlängningarna regionalt. Särskilt den belastning som härrör från odlade åkrar kan inte minskas tillräckligt inom den utsatta tiden.
En effektivare minskning av belastningen förutsätter nya styrmedel och metoder. Även om man skulle hinna
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vidta åtgärderna inom den målsatta tidtabellen kan det hända att effekterna av dem syns först efter en lång
tid, särskilt i stora vattensystem. Dessutom kommer den interna belastningen på flera sjöar och kustvatten
att vara stor flera år framöver. I kustvattnen kommer en del av belastningen dessutom från land och det finns
inga sätt att ingripa i den i vattenförvaltningsområdet.
Vattenbyggande och vandringshinder är i många fall orsaker till att mer tid behövs. Den grundliga planering på projektnivå, tillståndsprocessen och finansieringen av projekten som krävs för en omfattande restaurering av vattendragen tar flera år och hinner därför inte förbättra vattnens ekologiska status tillräckligt snabbt.
Åtgärderna har en långsam effekt och det tar flera eller till och med årtionden innan vattenmiljön återställs till
den.
I förvaltningsplanen går man inte igenom de vattenförekomstspecifika motiveringarna för att senarelägga
målet. Alla uppgifter har sparats i datasystemet för vattenvården. Planeringsområdesspecifika uppgifter kan
granskas i åtgärdsprogrammet.
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Bild 37. Bedömning av uppnåendet av målstatus för vattenvården (minst god ekologisk status) inom det västra vattenförvaltningsområdet.
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Tabell 54. Tidtabell för uppnåendet av ekologiska statusmålet och grunderna för avvikelserna från tidtabellen i vattenförvaltningsområdet (antal vattenförekomster). De vattenförekomstspecifika uppgifterna finns i åtgärdsprogrammen och i
datasystemet för vattenvården. Obs! Flera orsaker har kunnat fastställas för vattenförekomsterna (tekniska och naturliga förhållanden).
Målstatus

Målstatus

Bedömning av uppnåendet av status

har uppnåtts

har ej uppnåtts

2021

2027

Efter 2027

397

207

33

168

6

604

Teknisk orsak

2

88

-

90

Naturförhållanden

33

167

6

206

29

206

66

434

Teknisk orsak

10

143

-

153

Naturförhållanden

28

187

66

281

-

76

46

134

Teknisk orsak

-

12

-

12

Naturförhållanden

-

76

46

122

62

450

118

1172

Sjöar

Åar och älvar

Kustvatten

Alla

133

12

542

301

122

630

Vattenförekomster
totalt

9.1.2. Sänkning av statusmålet
Det är möjligt att sänka statusmålen för ytvattnen om vattenförekomsten enligt utredningarna har förändrats så av mänsklig verksamhet eller om dess naturförhållanden är sådana att de hindrar uppnåendet av mer
krävande mål eller om det av tekniska eller ekonomiska orsaker är oskäligt att uppnå miljömålen.
I granskningen av miljömålen har man i fråga om ytvattnen i vattenförvaltningsområdet inte identifierat
behov av att sänka statusmålen för den tredje vattenförvaltningsperioden.

9.2 Ytvattnens kemiska status
9.2.1 Senareläggning av statusmålet
I samband med den tredje planeringsomgången för vattenvården har man gjort en riskbedömning av
ytvattnens kemiska status för alla granskade vattenförekomster utifrån de senaste klassificeringsresultaten
och belastningen på vattenförekomsterna. I förvaltningsplanen presenteras åtgärder för vattenförekomster
som har kemiskt sämre än god status. Genom åtgärderna strävar man efter att uppnå en god kemisk status
före 2027. För alla ytvattenförekomster vars kemiska status är sämre än god har tidtabellen har man bedömt
tidtabellen för uppnåendet av målnivån och orsakerna till avvikelsen.

Bromerade difenyletrar
För bromerade flamskyddsmedel (PBDE) har avvikelsen i den kemiska statusen fastställts för alla vattenförekomster (tabell 55). Miljökvalitetsnormen för en ämnesgrupp har för den tredje vattenförvaltningsperioden fastställts för abborre och den är betydligt strängare än miljökvalitetsnormen för vatten. Det är förbjudet
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att använda föreningar som hör till denna ämnesgrupp, men de finns överallt i miljön. Ämnena bryts ned
långsamt i naturen och det finns inga metoder eller åtgärder för att avlägsna en förening från vattendragen.

Kvicksilver
Över 90 procent av det luftburna kvicksilvernedfallet i Finland kommer utifrån. Trots att nedfallet i Finland
har minskat tack vare utsläppsminskningarna i EU-området, tar det en lång tid innan det märks i kvicksilverhalterna i fisk eftersom största delen av kvicksilvret som kommit lagrats i marken. Hanteringen av kvicksilvernedfallet kräver internationella åtgärder och det förutsätter undantag från tidtabellen för sammanlagt 710 vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet.

Övriga ämnen
Andra överskridningar av miljökvalitetsnormerna i avrinningsområdet beror huvudsakligen på nickel och
kadmium som sköljs ut sura sulfatjordar. Överskridningarna beror på surhetstoppar och för att minska dessa
behövs omfattande åtgärder som minskar torrläggningsdjupet. Åtgärdernas inverkan är långsam och därför
har man fastställt tidtabellsavvikelser för 39 vattenförekomster till efter 2027. Eftersom det låga pH-värdet och
metallbelastningen från sura sulfatjordar delvis är ett naturligt fenomen kommer man för sura sulfatjordar att
utreda om det inför den fjärde vattenvårdsperioden kan inrättas en ny undertyp för ytvatten. Detta löser sannolikt inte problemen, utan även i fortsättningen ska tydliga och konkreta åtgärder vidtas.
Av de nya prioriterade ämnena överskrider halterna av benzo(b)fluoren, benzo(k)fluoreten, benzo(ghi)perylen, fluoraten och naftalen kvalitetsnormen i Kaijanjoki-Yltiänjoki. Orsaken till detta är trävaruimpregneringen som fungerat i området sedan 1950-talet. För dessa ämnen har målet fastställts till 2027.
Tabell 55. Uppskattning av tidpunkten för uppnåendet av ytvattnens kemiska status i vattenförvaltningsområdet (antalet
vattenförekomster). Närmare motiveringar finns i datasystemet för vattenvården för tredje perioden.
Ämne eller förening

Målet uppnås 2027

Målet uppnås efter

Motivering för att senarelägga målet

Kustvatten

Åar och älvar

Sjöar

Kustvatten

Åar och älvar

Sjöar

2027

De bromerade difenyletrarna är
ämnen som transporteras långa vägar,
är permanenta och samlas i organismer världen över och halterna av dem
i fisk överskrider miljökvalitetsnormen
överallt. Man har försökt stoppa nya
utsläpp genom internationella avtal
(bl.a. Stockholmskonventionen (POP)
Bromerade difenyletrar (PBDE)

625

439

134

-

-

-

2009 och 2017; EU:s POP-förordning
2019/1021). PBDE bryts dock ned
mycket långsamt. Den nuvarande halten i fiskarna i Finland är cirka hundra
gånger högre än miljökvalitetsnormen.
På grund av den långsamma nedbrytningen av PBDE torde normöverskridningen fortsätta ännu efter 2027. På
grund av naturförhållandena är
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återhämtningen långsam. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden
Kvicksilver är en tungmetall som transporteras långväga ifrån och vars användning har begränsats avsevärt genom internationella avtal. Kvicksilver
som samlats i marken i avrinningsområdena och i sedimenten i vattendragen upprätthåller fiskarnas höga
Kvicksilver

-

-

-

537

173

-

kvicksilverhalter länge. En sänkning av
halterna till en acceptabel nivå kan ta
årtionden eller till och med hundratals
år. Normöverskridningarna torde fortsätta även efter 2027. På grund av naturförhållandena är återhämtningen
långsam. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden
Metallbelastning från sura sulfatjordar
på grund av lågt pH-värde. Det finns
tekniska lösningar, även om de är ut-

Nickel

-

-

-

-

22

3

manande och dyra att genomföra. På
grund av naturförhållandena är
återhämtningen långsam. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden
Metallbelastning från sura sulfatjordar
på grund av lågt pH-värde. Det finns
tekniska lösningar, även om de är ut-

Kadmium

-

-

-

1

30

1

manande och dyra att genomföra. På
grund av naturförhållandena är
återhämtningen långsam. Orsak till avvikelsen: naturförhållanden
Utsläpp från punktbelastning under

Naftalen
-

1

-

-

-

-

lång tid. Minskningsåtgärder utreds.
Orsak till avvikelsen: Teknisk.

Fluorantener

Utsläpp från punktbelastning under
-

1

-

-

-

-

lång tid. Minskningsåtgärder utreds.
Orsak till avvikelsen: Teknisk.

Benzo(b)fluoranten

Utsläpp från punktbelastning under
-

1

-

-

-

-

lång tid. Minskningsåtgärder utreds.
Orsak till avvikelsen: Teknisk.

Benzo(ghi)fluoranten

Utsläpp från punktbelastning under
-

1

-

-

-

-

lång tid. Minskningsåtgärder utreds.
Orsak till avvikelsen: Teknisk.

Benzo(k)fluoranten

Utsläpp från punktbelastning under
-

1

-

-

-

-

lång tid. Minskningsåtgärder utreds.
Orsak till avvikelsen: Teknisk.
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9.3 Grundvattnens status
9.3.1 Senareläggning av statusmålen
Miljömålet för vattenvården är att förhindra försämringen av grundvattnens status och att uppnå en god
kvalitativ och kvantitativ status för alla grundvattenförekomster. I Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde lyckades man inte uppnå en god status till alla delar före 2015 och 2020 finns det
fortfarande 35 grundvattenområden med dålig kemisk status. För att uppnå en god status och upprätthålla
den krävs utöver grundläggande åtgärder även kompletterande åtgärder.
Förlängningarna av tidsfristerna för grundvattnen i Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde presenteras i tabell 56. Man har uppskattat att det i 29 grundvattenområden i vattenförvaltningsområdet behövs en förlängning för att uppnå god kemisk status före 2027. I fem grundvattenområden har en
avvikelse från tidtabellen för god kemisk status fastställts efter 2027. Motiveringen till att tidsfristen förlängs
är att naturförhållandena är oöverstigliga.
I grundvattenområdena Smedsby-Kapellbacken (Vasa) och Lauttalamminkulma (Ikalis) har en avvikelse
från tidtabellen för god kvantitativ status fastställts fram till 2027. I grundvattenområdet Järilänvuori i
Harjavalta presenteras sänkta statusmål (kapitel 9.4)
Orsaken till avvikelser i tidtabellen i vattenförvaltningsområdet är i huvudsak teknisk orimlighet. De ämnen
som försvagat klassificeringen har spridit sig så långt och djupt att det tills vidare inte finns ekonomiska och
tekniskt lönsamma metoder för att rena grundvattnet. Och även om man skulle hinna utföra alla åtgärder för
att vårda grundvattnen enligt tidtabellen, skulle effekterna på grundvattnens status märkas med fördröjning.
Tabell 56. Grundvattenområden där man har för avsikt att uppnå en god kemisk status före 2027 eller efter 2027.
Grundvattenområdets beteckning

Grundvattenområdets
namn

Grundvattenområdets klass

Områdets kemiska
status (EU)

Huvudsaklig ort

NTM

Målstatusen uppnås före 2027
1000501

Hyöringinharju

1

Dålig

Alajärvi

Södra Österbotten

1014502

Salonmäki

1

Dålig

Ilmajoki

Södra Österbotten

0416502

Tarinmaa

1E

Dålig

Janakkala

Tavastland

0416501

Turenki

1

Dålig

Janakkala

Tavastland

0429901

Halinkangas

1E

Dålig

Jämsä

Mellersta Finland

1021703

Eskolanharju

Ijo

Dålig

Kannus

Södra Österbotten

1023301 A

Nahkala A

I

Dålig

Kauhava

Södra Österbotten

1097151 A

Pöyhösenkangas A

I

Dålig

Kauhava

Södra Österbotten

1097151 B

Pöyhösenkangas B

I

Dålig

Kauhava

Södra Österbotten

1097151 A

Alalampi

1

Dålig

Keuru

Mellersta Finland

0924909

Haapamäki

1

Dålig

Keuru

Mellersta Finland

0924905

Kaleton

1

Dålig

Keuru

Mellersta Finland

0924906

Lintusyrjänharju

2

Dålig

Keuru

Mellersta Finland

1027251

Patamäki

1

Dålig

Karleby

Södra Österbotten

1042953

Tiilipruukinkangas

2

Dålig

Karleby

Södra Österbotten

1040851

Hirvikangas

1

Dålig

Lappo

Södra Österbotten

1040852

Ojutkangas

2

Dålig

Lappo

Södra Österbotten

1040802

Långbacka

1

Dålig

Lappo

Södra Österbotten

0248101

Humikkala-Alho

1

Dålig

Masku

Egentliga Finland

1049901

Kalvholm

1

Dålig

Korsholm

Södra Österbotten

1059908

Sandnäset

Ijo

Dålig

Pedersöre kommun

Södra Österbotten

0277651

Kitula

1

Dålig

Salo

Egentliga Finland

1074304

Luoma

2

Dålig

Seinäjoki

Södra Österbotten

0278301

Honkala

2

Dålig

Säkylä

Egentliga Finland
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0483702 A

Epilänharju-Villilä A

1E

Dålig

Tammerfors

0483702 B

Epilänharju-Villilä B

1

Dålig

Tammerfors

Birkaland

0285352

Kaarninko

2

Dålig

Åbo

Egentliga Finland

1049951

Smedsby-Kapellbacken

1

Dålig

Vasa

Södra Österbotten

1

Dålig

Valkeakoski

Birkaland

0490801 B

Sääksmäki

Birkaland

Målstatusen uppnås efter 2027
0408601

Oitti

1

Dålig

Hausjärvi

Tavastland

1014503

Koskenkorva

1

Dålig

Ilmajoki

Södra Österbotten

0431601 A

Järvelä A

I

Dålig

Kärkölä

Tavastland

0463551 A

Isokangas-Syrjänharju A

1E

Dålig

Pälkäne

Birkaland

0483701

Aakkulanharju

1

Dålig

Tammerfors

Birkaland

Järilänvuori

1

Dålig

Harjavalta

Egentliga Finland

Reducerat statusmål
0207951

9.3.2 Sänkning av statusmålen för grundvattnen
Det är möjligt att sänka statusmålen för yt- eller grundvattnen om vattenförekomsten enligt utredningarna
har förändrats så av mänsklig verksamhet eller om dess naturförhållanden är sådana att de hindrar uppnåendet av mer krävande mål eller om det av tekniska eller ekonomiska orsaker är oskäligt att uppnå miljömålen.
I vattenförvaltningsområdet finns en grundvattenförekomst där den av människan orsakade förändringen
är och kommer att vara så stor att det tekniskt sett är omöjligt att uppnå god status. Det är fråga om Järilänvuoris grundvattenområde i Harjavalta (0207951).
Järilänvuoris grundvattenområde 0207951, Harjavalta
Järilänvuoris grundvattenområde är en del av den mer omfattande åsryggen Björneborg-VirttaankagasKoski Tl. Harjavalta storindustripark ligger i Järilänvuoris grundvattenområde i huvudsak ovanpå hängande
grundvattenzonen. Området har en lång industriell historia: Outokumpu Oy:s kopparsmältverk inledde sin
verksamhet i Harjavalta 1945 och nickelsmältningen 1960. Kemira Ab:s svavelsyra- och gödselfabriker startades 1947-1948. Andra miljöbelastare har varit bl.a. gjuterier som verkat och verkar i området. I storindustriområdet finns för närvarande kemisk industri och energiindustri. I industriparkens nuvarande verksamhet har
man strävat efter att med tillräckliga tekniska och funktionella skydd beakta att skadliga ämnen inte ens i
undantagsfall kommer ut i marken och grundvattnet.
De skadliga ämnen som mest förorenat områdets hängande grundvatten och grundvatten har varit nickel,
zink och sulfat. Kadmium, krom, koppar och arsenik har också tidvis konstaterats i mängder som överskrider
miljönormerna, särskilt i hängande grundvattnet. Det har påträffats rikligt med molybden i grundvattnet och
särskilt i hängande vattnet, men ingen kvalitetsnorm har fastställts för molybden. Även sulfathalterna är höga
i området.
Lammainen vattentäkt vid Kumo älvs strand förbjöds i september 1980, eftersom kadmiumhalten i grundvattnet överskred gränsvärdena för hushållsvatten. I vattnet konstaterades också förhöjda nickel- och sulfathalter. Förhöjda kadmium- och nickelhalter har observerats i området mellan industriområdet och Kumo älv,
men inte i STEP Oy:s vattentäkt i industriområdet eller i Harjavalta och Nakkila vattentäkter som är belägna
uppströms. De högsta metallhalterna har observerats i fabriksområdets grundvatten, där man också har påträffat mycket låga pH-värden (under 2) i grundvattnets lägsta skikt. pH-värdet har nu stigit något och metallhalterna har sjunkit.
Det hängande grundvattnet är förorenat i hela fabriksområdet och förorenat hängande grundvatten pumpas från brunnarna till avloppsreningsverket. Med hjälp av skyddspumpningar strävar man efter att ha kontroll
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över det nedsmutsade hängande grundvattnet och förhindra att det strömmar in i ytvattnen och grundvattnet.
Vid Lammainen stängda vattentäkt har nickel- och kadmiumhalterna ökat lindrigt, på fabriksområdet har halterna av nickel och kadmium redan minskat klart jämfört med tidigare år. Eftersom grundvattnet strömmar
från sydost mot nordväst finns det ingen risk för att de skadliga ämnena sprider sig till Harjavalta stads vattentäktsområde.
Tekniskt omöjligt att uppnå god status
Verksamheten inom Harjavalta industriområde har varit massiv och långvarig, och det finns fortfarande
flera industrianläggningar i området. Området är också långt byggt så det är tekniskt omöjligt att rena grundvattnet nedanför det bebyggda området när jordlagren är upp till 70 meter tjocka, varav tiotals meter under
grundvattenytan. Skadliga ämnena har dessutom transporterats med grundvattnet till nästan hela området
mellan industriområdet och Kumo älv, så det förorenade området är mycket omfattande. Den industriverksamhet som pågått i årtionden har förändrat grundvattnets status så mycket att det inte finns några tekniska
lösningar för att återställa grundvattenförekomsten till situationen före belastningen. I industriparkens nuvarande verksamhet har man strävat efter att med tillräckliga tekniska och funktionella skydd beakta att skadliga
ämnen inte ens i undantagsfall kommer ut i marken och grundvattnet, så grundvattnet renas så småningom
när det förorenade grundvattnet rinner mot Kumo älv.
Finns det betydligt bättre alternativ för miljön?
I industriparkens nuvarande verksamhet har man strävat efter att med tillräckliga tekniska och funktionella
skydd beakta att skadliga ämnen inte ens i undantagsfall kommer ut i marken och grundvattnet. Således
orsakar den nuvarande verksamheten inte längre sådana utsläpp som skulle försämra grundvattenförekomstens status ytterligare.
Fastställande av reducerat statusmål
Även om man har gjort begränsningar för att skadliga ämnen ska hamna i grundvattnet genom att pumpa
förorenat hängande grundvatten till avloppsreningsverket, genom att placera nya deponerings- och slaggområden utanför grundvattenområdet samt genom att täcka gamla deponeringsområden med täta jordlager för
att förhindra att skadliga ämnen löses upp, är det omöjligt att uppnå god status under de närmaste åren.
Restaureringsåtgärder utförs på de objekt där det är möjligt, men det är tekniskt omöjligt att avlägsna skadliga
ämnen som finns djupt i marken. Genom tekniska lösningar och riskhantering säkerställer man att det inte
längre kommer nya skadliga ämnen i grundvattnet. Det förorenade grundvattnet i fabriksområdet följer med
grundvattenströmmarna och grundvattnets status i det egentliga fabriksområdet har redan förbättrats. Men
den naturliga reningen av grundvattnet i ett vidsträckt område är långsam och förändringar i grundvattnets
status väntas först efter 2027. Ändringarna bedöms dock inte vara sådana att en god status uppnås ens
under den fjärde vattenvårdsperioden, och därför föreslås ett reducerat statusmål vad gäller koppar, nickel,
kadmium, sulfat, zink och kobolt. Det utförs en omfattande regelbunden uppföljning av området, så grundvattnets status bedöms nästa gång i slutet av den tredje vårdperioden.

9.4 Nya projekt som kan leda till avvikelser från statusmålet
Som en del av planeringen av vattenvården bör man granska nya projekt som är anhängiga i vattenförvaltningsområdet och som kan påverka yt- och grundvattnet i vattenförvaltningsområdet. Granskningen inriktas på projekt som antingen
•

ändrar vattenförekomsten fysiskt så att det inte är möjligt att uppnå god ekologisk status i ytvattnet
eller god status i grundvattnet eller
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•

orsakar fysiska förändringar eller förorening i en ytvattenförekomst så att ytvattnets ekologiska status försämras från utmärkt till god

Bedömningsbehovet gäller alla nya projekt som är väsentliga för vattenvården och som kan ha konsekvenser för vattenförekomstens eller vattenförekomsternas status antingen ensam eller tillsammans med
andra projekt. I granskningen beaktats särdragen i vattenförekomsten, såsom särskild känslighet för belastning eller skyddsvärden.
I det västra vattenförvaltningsområdet identifierades i den preliminära granskningen alla sådana projekt
som kunde orsaka behov av att avvika från statusmålen för vattenvården om de genomförs. Vid en noggrannnare sållning gallrades de projekt bort där avvikelser inte är möjliga att tillämpa, dvs. de ovan nämnda
allmänna kriterierna uppfylls inte samt de projekt som inte håller på att genomföras och/eller där det inte
fanns tillräckligt med information för att bedöma konsekvenserna. Dessa projekt kommer att granskas
eller rapporteras i följande förvaltningsplan, om de framskrider och om den information som då finns att tillgå
räcker för att bedöma behovet av undantag.
Efter gallringen blev det kvar 7 projekt som uppfyllde de allmänna kriterierna för avvikelse och som
granskades mer ingående (tabell 57).

Tabell 57. Sammandrag av nya projekt som eventuellt påverkar vattnens status i vattenförvaltningsområdet. I den preliminära granskningen utesluter man projekt som inte uppfyller kriterierna för avvikelse, som inte håller på att genomföras eller som det inte finns tillräckligt med information om för att bedöma.
Bakgrundsinformation
Projekttyp, projekt och dess
skede

Litiumgruva, Keliber Oy, miljötillstånd anhängigt

Banprojekt, snabb tågförbindelse Helsingfors-Åbo. MKBbedömning pågår

Projektets influensområde

Perho ås avrinningsområde, Tastulanoja
och småvatten (inga
vattenförekomster)

Bedömning
Motivering till
tillämpningen
av avvikelsen

Påverkar projektet
vattenförekomstens status?

Behov av att bedöma
om förutsättningarna för
avvikelse uppfylls

Fysisk förändring: Förändring i vattendragens vattenföring

Konsekvensbedömning pågår,
det är inte möjligt
att ta ställning

Inget behov av att avvika från målen för vattenvården: Framskrider
inte till bedömning av
förutsättningarna för avvikelse.

Konsekvensbedömning pågår,
det är inte möjligt
att ta ställning

Inget behov av att avvika från målen för vattenvården: Framskrider
inte till bedömning av
förutsättningarna för avvikelse.

Esbo-Åbo

Fysisk förändring

Sanering av förorenad sjö; Infjärden Vasa, tillståndshandläggning pågår

Infjärdens sjö (inte
vattenförekomst)

Fysisk förändring: Grävning
och bearbetning av bottensediment
och stränder

Vattentäkt: Kurikka djupgrundvattenprojekt, i planeringsskedet

Kuusistonloukko,
Aronlähde, Iso-Pättikangas, Kylänvuori,
Keinomäki, Kakkurinlähteet och Toivakanmäki

Fysisk förändring: Grundvattentäkt,
eventuell inverkan på ytvattnen

Nej: Vattentäkten
har dimensionerats så att grundvattnens status
inte förändras. Effekterna på ytvattnet har ännu inte
bedömts

Inget behov av att avvika från målen för vattenvården: Framskrider
inte till bedömning av
förutsättningarna för avvikelse.

Fysisk förändring: Grundvattentäkt

Nej: Vattentäkten
har dimensionerats så att grundvattnens status
inte förändras.

Inget behov av att avvika från målen för vattenvården: Framskrider
inte till bedömning av
förutsättningarna för avvikelse.

Vattentäkt: Karhinkangas grundvattenprojekt, Karleby, MKBbedömning pågår

Karhinkangas

Nej: Den fysiska
förändringen förvärrar inte sjöns
redan dåliga status

Inget behov av att avvika från målen för vattenvården: Framskrider
inte till bedömning av
förutsättningarna för avvikelse.
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Översvämningsskydd: Säpilä
avskärningsfåra, tillståndsansökan och statsrådets ansökan om
dispens anhängig

Vindkraftsprojekt: Suomen
Hyötytuuli Oy, utvidgning av Tahkoluoto vindkraftspark, Björneborg, MKB-bedömning pågår

Kumo älvs mellersta
och nedre lopp,
Säpilä grundvattenområde

Öppna havet i Björneborg

Fysisk förändring: Byggande av en
ny fåra och
sänkning av
grundvattennivån

Nej: Ändringen
försämrar inte yteller grundvattenförekomsternas
status

Inget behov av att avvika från målen för vattenvården: Framskrider
inte till bedömning av
förutsättningarna för avvikelse.

Fysisk förändring: Bearbetning av havsbottnen

Nej: Den fysiska
förändringen omfattar endast en liten del av vattenförekomsten. Konsekvenserna av
byggarbetet är tillfälliga.

Inget behov av att avvika från målen för vattenvården: Framskrider
inte till bedömning av
förutsättningarna för avvikelse.
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10. Respons från samrådet och
beaktande av den
10.1 Deltagande och samarbete
Vid planeringen av vattenvården strävar man efter ett öppet och engagerande förfarande samt tillräckliga
och tillförlitliga kunskaper. På grund av detta behövs omfattande samarbete och samråd med olika aktörer i
de olika skedena av planeringen.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ansvarar för sammanställningen av förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet inom sitt område. Varje NTM-central har utsett en egen samarbetsgrupp för
vattenvård och havsvård, som har följt, utvärderat och förutsett vattnens användning, skydd och status samt
deras utveckling i området. Samarbetsgrupperna har behandlat både utkastet till förvaltningsplan och de utredningar och program som gjorts upp för planen. Samarbetsgrupperna har således bidragit till att påverka
vilka vattenvårdsåtgärder som ska genomföras i området. Samarbetsgrupperna har också främjat informationsutbytet mellan myndigheterna och intressentgrupperna.
I samarbetsgrupperna har funnits representanter för de statliga myndigheterna, forskningsinstituten, kommunerna och landskapsförbunden, vattentjänstverken, industrin och näringarna samt organisationer inom
dessa. Medborgarorganisationerna har representerats av bland annat fritidsfiskare, Centralförbundet för Fiskerihushållning, miljöorganisationer samt fiskeområden och vattenområdenas ägare.
Utöver samarbetsgrupperna har också branschspecifika och regionala arbetsgrupper som stött planeringen av åtgärder i områdena.

10.2 Samråd om arbetsprogrammet och centrala frågor
Ett samråd om arbetsprogrammet för vattenvården, tidtabellen och de centrala frågorna i vattenförvaltningsområdet (2022–2027) ordnades mellan den 8 januari –9.7.2018. Samrådet ordnades samtidigt i hela
landet. Samrådsdokumenten fanns tillgängliga för alla på miljöförvaltningens och kommunernas webbplatser.
De viktigaste tidningarna och webbsidorna informerade om samrådet. Alla som ville hade möjlighet att ge
respons elektroniskt via webben samt per e-post eller brev till NTM-centralernas registratorskontor.
Utlåtanden begärdes av centrala regionala och riksomfattande aktörer. En begäran om utlåtande lämnades även till medlemmarna i samarbetsgrupperna för information eller för åtgärder.
Man fick 77 utlåtanden om arbetsprogrammet för planering av vattenvården, tidtabellen, förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning och de centrala frågorna i vattenförvaltningsområdet. Dessutom besvarades
webbenkäten av 28 personer från vattenförvaltningsområdet. Responsen fokuserade på centrala frågor som
ansågs vara i rätt riktning. I responsen betonades bland annat följande:
Allmänt
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagandet berömdes i stor utsträckning. Öppet och deltagande samarbete på olika nivåer är viktigt även i fortsättningen.
Den riksomfattande enhetligheten och styrningen av planeringen har lyckats
Tryggande av samhällsfinansieringen är en förutsättning för en fungerande planeringsprocess
Tjänsten Vesikartta fick mycket beröm, utvecklingen måste fortsätta
Statusbedömningarna och målen ska basera sig på tillförlitlig information
Målen ska vara realistiska, avvikelser ska vara möjliga
Billigare att bevara en god status än att iståndsätta redan försämrad status.
Förutsättningarna för näringsidkande får inte avvika från varandra på olika områden
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•
•

Kostnadseffektivitet mellan sektorerna för bättre granskning
Databasernas öppenhet och användbarhet bör förbättras

Kontroll av diffus belastning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skogsbrukets belastningsandel ökar, så det behövs mer forskning och åtgärder.
Markstrukturen och markkvaliteten är centrala inom jordbruket. Gips och andra nya metoder tas i
bruk.
Naturenlig grundtorrläggning bör främjas, särskilt på låglänta marker
Koncentrationer av husdjursskötsel och pälsnäring samt spridning av gödsel på torvmarker är ett
problem.
Fortfarande utmaningar i inriktningen av åtgärderna, i synnerhet inom jordbruket
Rådgivningsprojekten är viktiga, kommunernas tillsynsresurser är inte tillräckliga
Avloppsprojekten måste fortsätta, finansieringen osäker
Klimatförändringen förstärker effekterna. Åtgärder för att hantera vattenhushållningen
Vattenhanteringen i jord- och skogsbruksområdena bör utvecklas tillsammans med hanteringen av
översvämningsrisker
Fasta partiklarnas halt och humus ska beaktas bättre i fortsättningen och kriterierna för klassificeringen av ytvatten ska ändras så att de beaktas

Kontroll av punktbelastning
•
•

Industrins metallbelastning beaktas bättre
Man bör granska nettobelastningen, bedöma fabrikens belastning på vattendragen med beaktande
av den belastning som råvattnet medför för fabriken.

Sura sulfatjordar, skadliga ämnen och nedskräpning
•
•
•
•
•
•
•

Sura sulfatjordar har beaktats väl i planeringen av vattenvården
Kartläggningsåtgärderna bör slutföras och resurserna för dem tryggas
Sura grova jordarter ska identifieras och beaktas i planeringen och kartläggningen av markanvändningen. Även sura moräner och torvar samt deras samband med svartskiffer ska beaktas
När det gäller sura sulfatjordar anses reglerad dränering och reglering av torrläggningsförhållandena vara bra åtgärder
För åar och älvar med sura sulfatjordar ska egna undertyper fastställas. Separata mål för vattenvården ska fastställas för dessa
Sura sulfatjordar är en betydande faktor på låglänta marker även inom skogsbruket
Hantering av skadliga ämnen och mikroplaster så nära utsläppsplatsen som möjligt.

Vattenbyggande, reglering och iståndsättning
•
•
•
•
•
•

Man borde satsa mer än tidigare på fiskvandring och vattenskyddsfrågor
Vid bedömningen av småvattnens status bör man använda utredningar gjorda av kommunerna och
skyddsföreningarna.
Restaureringsåtgärderna ska inte i för stor utsträckning ligga på frivilligverksamheten, såsom invånarsamfunden.
Återställa vandringsfisken och dess naturliga livscykel. Bättre hantering av små vandringshinder
(brotrummor osv.)
Fiskarnas vandring ska beaktas i vägprojekt
Även statusen för vatten med god och utmärkt status ska tryggas. I förvaltningsplanerna bör man
fortsättningsvis fästa uppmärksamhet även vid vattendrag vars status riskerar att försämras från
god
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•
•
•
•

Fiskarnas lekområden ska beaktas vid iståndsättning
Förutsättningarna för produktion av vattenkraft och behovet av reglerkraft ska tryggas
Revidering av vattenlagen och åläggande av nya skyldigheter
Sammanställning av uppgifter om sanering i den öppna karttjänsten

Tryggande av grundvattnens kvalitet och mängd
•
•

•
•
•
•

Grundvattenförekomsterna måste göras till en fastare del av planeringen av markanvändningen
och planeringen bör förebygga grundvattenrisker
Det behövs mångsidigare och noggrannare hydrogeologiska forskningsdata om grundvattenförekomsterna i vattenförvaltningsområdet. I vattenförvaltningsområdet finns flera grundvattenområden
som är viktiga för vattenförsörjningen. Det finns inte tillräckligt med information om deras geologi
och grundvattenförhållanden.
Skyddet av grundvattenområden är viktigt också med tanke på naturförekomsterna, inte bara för
vattenförsörjningen
Förebyggande grundvattenskydd är avgörande för att bevara grundvattnens status
Tillräckliga resurser måste riktas till skydd och övervakning av grundvattnen
Åtgärder för att trygga grundvattnens kvalitet och kvantitet får inte medföra extra begränsningar för
skogsbruket

Havsvård
•
•
•

Havets status ska beaktas i samband med planeringen av vattenvården i kustvattnen och avrinningsområdet
De största hoten mot havets status har varit eutrofiering, skadliga ämnen i sedimenten och sura
sulfatjordar
De gemensamma målen för vattenvården och havsvården ska synas bättre

Främjande av genomförandet och resurser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomförandet ska effektiviseras. Starkare inriktning av vattenvårdsfinansieringen på praktiska
åtgärder.
Inriktningen av åtgärderna bör förbättras
Åtgärderna ska vara ekonomiskt förnuftiga och kostnadseffektiva
Tyngdpunkten för vattenvården bör även i fortsättningen ligga på frivilliga åtgärder och åtgärderna
ska stödjas ekonomiskt
Obligatoriska åtgärder läggs till genom lagstiftning (särskilt jordbruk)
Övervakningen borde effektiviseras inom flera sektorer
Finansiering av åtgärder inom jordbruket utanför stödsystemet.
Tydligare roll för vattenområdenas ägare i genomförandet
Samarbete, nätverkande, ansvarsfördelning
Det ökade frivilligarbetet kräver tillräckligt med expertstöd. Förvaltningens resurser måste tryggas.
Forskning, uppföljning och långa tidsserier är viktiga som stöd för genomförandet.
Ökad satsning på information. Sektorspecifika anvisningar för aktörer.
Det ska finnas tillräckliga resurser för att följa upp åtgärdernas effektivitet
Tryggandet av finansieringskällorna är en central fråga inom vattenvården
De praktiska åtgärderna har hamnat på medborgarnas axlar och genomförandet av åtgärderna är
mycket splittrat
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10.3 Samråd om förslaget till förvaltningsplan
Kompletteras efter samrådet
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11. Miljörapport
Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen förutsätter att man i samband med utarbetandet av
förvaltningsplanen gör en miljöbedömning enligt SMB-lagen (lagen om bedömning av miljökonsekvenserna
av myndigheters planer och program 200/2005). Resultaten av bedömningen sammanställs till en miljörapport, vars mål är att redogöra för de frågor som är centrala med tanke på bedömningen och ge en helhetsbild
av de betydande miljökonsekvenserna av genomförandet av förvaltningsplanen.
De olika skedena av miljöbedömningen är följande: beredning av förvaltningsplanen och den relaterade
miljörapporten samt kommunikationen kring detta, samråd i anslutning till förslaget till förvaltningsplan och
miljörapporten, godkännande av förvaltningsplanen och delgivande av beslutet. Man har informerat om beredningen vid ett samråd som ordnades om centrala frågor inom vattenvården, arbetsprogrammet för planering och miljökonsekvensbedömningen 2018. Nu är det möjligt att ta ställning till innehållet i miljörapporten.

11.1 Sammanfattning och slutsatser
I miljörapporten redogörs för de frågor som är centrala med tanke på bedömningen av konsekvenserna
av genomförandet av förvaltningsplanen och för betydande miljökonsekvenser av genomförandet av planen
inom Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (tabell 58). Konsekvenserna har bedömts både med tanke på att verksamheten fortsätter enligt nuvarande praxis och dessutom med tanke på
att de åtgärder som föreslagits därutöver vidtas.
Målet för planeringen av vattenvården och förvaltningsplanens genomförande är att förbättra och upprätthålla både yt- och grundvattnens goda status. I förvaltningsplanen presenteras målen för yt- och grundvattnets status och ett sam-mandrag av åtgärderna inom vattenvården jämte kostnadsförslag. De planerade
åtgärdernas inverkan på miljön och de flesta användningsformerna är positiva. Om åtgärderna genomförs
uppnås en god vattenstatus 2027 för största delen av vattenförvaltningsområdets yt- och grundvatten. I en
del av vattenförekomsterna tar det längre tid att uppnå en god status på grund av naturförhållandena. De
föreslagna åtgärderna för att förbättra vattnens status i insjöarna och kustområdena främjar för sin del skyddet
av Östersjön, men uppnåendet av god status i kustvattnen och i synnerhet Skärgårdshavet är sannolikt långsamt och beror förutom på de planerade åtgärderna även på åtgärder som vidtagits på andra håll i Östersjöområdet. När det gäller ytvattnens kemiska status är uppnåendet av en god status beroende av internationella
åtgärder och tillämpningen av miljökvalitetsnormer inom EU.
Den mest betydande konsekvensen av förvaltningsplanen gäller vattnens status och den vattenanvändning som är beroende av statusen. Genomförandet av förvaltningsplanen bedöms ha endast ringa skadliga
verkningar för människorna, naturen eller nä-ringslivet och för endast få verksamheter i anslutning till användningen av vattnen. Verkställandet av förvaltningsplanen påverkar i framtiden olika branschers, privata verksamhetsutövares och medborgares samt olika myndigheters verksamhet i stor utsträckning. De kostnader
som åtgärderna medför och som delvis är avsevärt högre än den nuvarande nivån kan betraktas som negativa ekonomiska konsekvenser. Kostnaderna kan emellertid inte betraktas som orimliga för någon näringsgren eller befolkningsgrupp.
Utöver att vattnens status förbättras har genomförandet av förvaltningsplanen positiva konsekvenser för
människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel, organismer, jordmån, samhällsstruktur, landskap och anpassning till klimatförändringen. Rekreationsanvändningen av vattnen medför betydande nytta om vattnens
status förbättras enligt målen. Genomförandet av åtgärderna har en omedelbar sysselsättande effekt. En god
vattenstatus och positiv image har en indirekt sysselsättande effekt även på bl.a. olika naturtjänster och den
övriga turismnäringen. Den största nyttan av åtgärderna skulle uppnås i vattenförvaltningsområdets sydvästra
delar där vattnens status är som sämst och befolkningen som störst.
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Om förvaltningsplanen inte genomförs (alternativ ALT 0), förblir ytvattnens status i de mest belastade
områdena antingen sämre än god eller kan försämras ytterligare för vissa objekt. Klimatförändringen och
andra förändringar i verksamhetsmiljön försvårar konsekvensbedömningen och kommer sannolikt att försämra vattnens status om de planerade åtgärderna inte genomförs. I bästa fall kan det hända att vattnens
status förbättras, men utvecklingen av statusen är sannolikt långsammare jämfört med effektiviserade åtgärder som är bundna till tidsmässiga mål. Med grundåtgärderna förbättras vissa ytvattenförekomsters status
och en försämring av vattnens status kan till största delen förhindras.
Med tanke på grundvattnen fäster man uppmärksamhet vid de avsevärda riskfaktorer som orsakas användningen av vattnen också utan att planen genomförs, men en del av objekten får mindre uppmärksamhet.
Då blir bland annat riskerna för grundvattnet delvis sämre kartlagda och grundvattnens status kan försämras
ytterligare.
Tabell 58. Sammandrag av förvaltningsplanens konsekvenser för utvärderingsramen (Konsekvensens storlek med färgkod: stor positiv effekt, liten positiv effekt, , ingen effekt, liten negativ effekt, stor negativ effekt).
Effekter

ALT 0: Endast de grundläggande åtgärderna i planen genomförs

ALT 1: Hela planen genomförs

Ytterligare information

Konsekvenser för vattnens status
Sjöarnas status

Inverkan på vattnens status är liten. Klimatförändringen kan öka
belastningen och ytterligare försämra sjöarnas status.

Sjöarnas status förbättras småningom när belastningen minskar.
Iståndsättningarna kan påverka
vattenorganismerna snabbt.

Åarnas och älvarnas status

Inverkan på åarnas och älvarnas
status är liten. Klimatförändringen
ökar sannolikt belastningen och
kan ytterligare försämra statusen.

Åarnas och älvarnas status förbättras
småningom. Belastningen minskar
långsamt. Iståndsättningarna kan påverka vattenorganismernas status
snabbt.

Kustvattnens status

Mycket små förändringar i kustvattnens status och statusen kan
ytterligare försämras. Klimatförändringen fördröjer en eventuell
återhämtning.

Kustvattnens status förbättras långsamt när belastningen minskar.

Havets status (målen för
havsvården)

Mycket få förändringar i belastningen av näringsämnen och
skadliga ämnen.

Med vattenvårdsåtgärderna minskas
belastningen av näringsämnen och
skadliga ämnen i Östersjön.

Grundvattnens status

Endast små förändringar i grundvattnens status. Riskområdenas
status kan försämras ytterligare.

Grundvattnens status förbättras långsamt. Inga nya riskområden eller försämring av statusen.

Konsekvenser för riskerna för översvämning och torka samt klimatförändringen
Översvämningsrisker

Inga egentliga konsekvenser, genom åtgärderna för hantering av
översvämningsrisker minskas
översvämningsriskerna.

Åtgärderna inom vattenvården stöder
åtgärderna för hantering av översvämningsrisker.

Risker för torka

Riskerna för torka ökar i och med
klimatförändringen.

Riskerna för torka minskar genom
vattenvårdsåtgärder särskilt i ytvattnen.

Klimatförändringen

Ingen påverkan på klimatförändringen utan man anpassar sig till

Man anpassar sig till klimatförändringen genom klimathållbara åtgärder. Genom åtgärderna anpassar
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den och behärskar den på olika
sätt.

man sig i viss mån till klimatförändringen.

Konsekvenser för människan och livsmiljön
Hälsa och välfärd

Mycket liten inverkan.

En god vattenstatus har en positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet.
God kvalitet på hushållsvattnet påverkar direkt människors hälsa.

Fastighetens/markens
värde

En förändring av vattnens status
inverkar inte nämnvärt på fastigheternas värde.

Vattnens förbättrade status höjer fastigheternas värde.

Rekreationsbruk

Möjligheterna att använda vattnen Åtgärderna förbättrar vattendragens
för rekreation förblir oförändrade
rekreationsvärde i stor utsträckning.
eller försämras regionalt.

Landskapet, stadsbilden
och den byggda miljön

Inga konsekvenser

Iståndsättningsåtgärderna förbättrar
landskapsvärdena betydligt.

Kulturarv

Inga konsekvenser

Vissa iståndsättningsåtgärder kan ha
en lindrig negativ effekt, vilket beaktas i genomförandet.

Konsekvenser för naturen och naturresurserna
Vattenmiljöns mångfald och
skydd av livsmiljön

Skyddet av vattenlevande organismer och livsmiljöer framskrider
med hjälp av andra program och
planer.

Åtgärderna har en positiv inverkan på
skyddet av livsmiljöer och arter samt
på mångfalden genom att bilda nya
livsmiljöer.

Ytvatten- och markekosystem som är beroende av
grundvatten

Små konsekvenser. Ekosystemens status förblir oförändrad.

Genom åtgärderna tryggas och förbättras naturvärdena.

Konsekvenser för markanvändningen, näringarna och utnyttjandet av naturresurserna
Näringar, arbete och utkomst

Inga konsekvenser

Konsekvenserna är beroende av näringslivet. De mest positiva konsekvenserna på turismen, välfärdsnäringarna och fisket. Positiva sysselsättningseffekter.

Jord- och skogsbruk

Inga konsekvenser

Effekten varierar mellan åtgärderna.
En del av åtgärderna kan förbättra
jordbrukets produktivitet, en del kan
försämra den.

Vattenförsörjning

Inga konsekvenser

Åtgärderna förbättrar vattentjänsternas säkerhet och sänker hanteringskostnaderna.

Vattenkraftsproduktionen

Lagändringarna kan påverka
branschen.

En del av åtgärderna har en lindrig
negativ inverkan på produktiviteten.

Kostnader och nytta
Kostnader

558 milj. euro

Nytta

600–900 milj. €

Övriga konsekvenser
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Ökad miljömedvetenhet

Beaktande av förvaltningsplanerna i tillstånds- och
rättspraxis

Ingen effekt

Kunskapen om vattnens status och
de faktorer som påverkar den ökar.
Vattnens status förbättras

11.2 Förvaltningsplanens innehåll och huvudmål
För vattenförvaltningsområdet utarbetas en förvaltningsplan för sex år i sänder. Förvaltningsplanen som
nu granskas är den tredje i ordningen och omfattar åren 2022–2027. I den första delen av förvaltningsplanen
presenteras bland annat uppgifter om yt- och grundvattnen, deras status, faktorer som påverkar deras status
och uppföljningen av statusen, behovet av att förbättra vattnens status och de åtgärder som behövs för att
uppnå dem samt uppnåendet av miljömålen för vattenförekomsterna och avvikelser från dem. Åtgärderna,
motiveringarna till dem och deras inriktning beskrivs närmare i vattenförvaltningsområdets åtgärdsprogram.
Den andra delen av förvaltningsplanen är gemensam för alla vattenförvaltningsområden i Fastlandsfinland. I
den presenteras de metoder som används i planeringen och andra nödvändiga bakgrunds- och tilläggsuppgifter.
Det huvudsakliga målet för vattenvården var att uppnå minst god status i yt- och grundvattnen före 2015.
Statusen för vatten med god eller utmärkt status får inte försämras. Av motiverade skäl har det tidigare varit
möjligt att föreslå en senareläggning av statusmålet fram till 2021 eller 2027. För den vårdperiod som nu
inleds ska alla åtgärder som behövs för att uppnå en god status i vattnen presenteras till fullo. Av motiverade
skäl är det möjligt att senarelägga uppnåendet av målet efter 2027, men alla åtgärder ska då vara i gång.
Överföringen av målet kan motiveras endast med naturförhållanden: uppnåendet av målet fördröjs av den
långsamma förändringen i vattendragen och organismerna.

11.3 Särskilda miljöproblem som beror på mänsklig verksamhet
I Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde orsakas problem med vattenkvaliteten särskilt av följande faktorer hänförbara till mänsklig verksamhet: diffus belastning, försurningsbelastning
som beror på torrläggning av sulfidlera, skadliga ämnen som sköljs ut i vattnet samt strukturella förändringar
i vattendragen. Den diffusa belastningen handlar främst om näringsämnen och fasta partiklar och påverkar
särskilt starkt vattendragen i de jordbruksdominerade avrinningsområdena i Egentliga Finland, Satakunta och
Österbotten. I vattenförvaltningsområdet finns en dryg tredjedel av den odlade åkermarken i Finland och rikligt
med husdjursproduktion. Problemen med jordbruket och boskapsskötseln uppträder tydligast i områden där
jordmånen varit gynnsam för jordbruket och verksamheten därför varit intensiv. När det gäller skogsbruket
förekommer problem särskilt på marker som har mer torv där bl.a. rikligt med skogsdikningar har utförts. De
hinder för fiskarna att vandra som uppkommit när man byggt och reglerat vattendrag påverkar förökningsoch livsvillkoren i synnerhet för ädelfiskarna i vattenförvaltningsområdet, såsom lax och sik.
Nämnda verksamheter orsakar de största vattenskyddsproblemen i västra vattenförvaltningsområdet.
Sedan 1970-talet har stora satsningar gjorts på reningen av avloppsvattnet från industri och samhällen, och
punktbelastningen är idag inget särskilt stort problem för vattenskyddet, med undantag för olika oförutsägbara
störningar som orsakas t.ex. av väderförhållandena. Mer lokala vattenskyddsproblem orsakas också bl.a. av
torvutvinning, pälsnäring, fiskodling samt särskilt de ökande riskerna för olje- och kemikalieolyckor i havsområdena i skärgården.
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Verksamhet som belastar grundvattnen, såsom förorenade markområden, marktäkt, bebyggelse, industriell verksamhet, lagring av bränsle och kemikalier, trafik och transporter samt diffusbelastning från jordbruket,
glesbebyggelse och dagvatten utgör risker för grundvattnets goda kvalitet.

11.4 Konsekvenserna av förvaltningsplanen och hur de inriktas
Förvaltningsplanen främjar vattenskyddet på många sätt. Dess konsekvenser gäller särskilt de ytvattenförekomster (sjöar, åar och älvar, kustvatten och delar av dem) vars ekologiska status är sämre än den goda
status som eftersträvas och de grundvattenområden vars kvantitativa eller kvalitativa status är dålig eller som
annars har försämrats på grund av mänsklig verksamhet. Dessutom riktas åtgärderna till områden där det
finns risk för att vattnens goda eller utmärkta status försämras. På så sätt säkerställs att utrymmet bevaras.
I Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde har åtgärder föreslagits i stor omfattning för alla planeringsområden. Både yt- och grundvattnens status är sämst i vattenförvaltningsområdets
västra och sydvästra delar, som är föremål för största delen av de kompletterande vattenvårdsåtgärderna.
När det gäller skogsbruket och torvutvinningen ligger tyngdpunkten på åtgärderna i vattenförvaltningsområdets östra delar.

11.5 Planeringsalternativ och urvalskriterier
I slutet av den tredje vattenvårdsperioden (år 2022–2027) ska miljömålen för vattenvården vara uppnådda. Uppnåendet av målet kan senareläggas till tiden efter 2027 endast om effekterna av åtgärderna framträder så långsamt i vattenmiljön att det inte är realistiskt att uppnå målet inom den fastställda tidtabellen.
Därför finns det bara två alternativ i bedömningsförfarandet. Konsekvenserna av genomförandet av förvaltningsplanen (ALT 1) har jämförts med en situation där vattenskyddet fortsätter med de nuvarande åtgärderna
(ALT 0). Verkningarna av genomförandet betraktas på lång sikt, vilket innebär att man beaktar också ett
långsamt uppnående av målen som beror på naturförhållandena.
De nuvarande åtgärderna omfattar de grundläggande åtgärder och andra grundläggande åtgärder inom
olika branscher som presenteras i förvaltningsplanen, men inte kompletterande åtgärder. Utgångspunkten för
planeringen av åtgärderna är en bedömning av situationen för genomförandet av åtgärderna i den föregående
förvaltningsplanen (år 2016–2021), vattnens tillstånd och den mänskliga verksamhet som riktas mot dem.
Genomförandet av åtgärderna under den föregående vårdperioden har utvärderats heltäckande 2018.

11. 6 Inverkan av andra planer och program
I del 2 i förvaltningsplanen presenteras övriga regionala, riksomfattande och internationella planer och
program samt branschvisa planer, som är av betydelse för genomförandet av denna plan. Strävan har varit
att beakta målen och medlen i dessa planer och program när förvaltningsplanen och de regionala åtgärdsprogrammen har gjorts upp. Vid planeringen av åtgärderna för vattenvården har man strävat efter att beakta
särskilt målen i åtgärdsprogrammet för havsvården och planerna för hantering av översvämningsrisker.

11.7 Alternativ för genomförande av förvaltningsplanen
I kapitel 11.8 beskrivs yt- och grundvattnens status och utveckling i vattenförvaltningsområdet i en situation där förvaltningsplanen inte genomförs (ALT 0-alternativet). I detta kapitel behandlas konsekvenserna
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av genomförandet av förvaltningsplanen (alternativet ALT 1) jämfört med ALT 0. Metoderna som använts vid
konsekvensbedömningen beskrivs i kapitel 11.9.

Konsekvenser för vattnens status
Åtgärderna som föreslagits för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde minskar eutrofieringen till följd av diffus belastning som uppstår i området och eutrofieringen av recipienter till följd
av punktbelastning ytterligare. Konsekvenserna av åtgärderna påverkar särskilt de ytvattensförekomster
(sjöar, åar, kustvatten och delar av dessa) vars ekologiska eller kemiska status är sämre än den eftersträvade
statusen. På motsvarande sätt påverkar konsekvenserna av åtgärderna de grundvattenområden som har en
dålig kemisk eller kvantitativ status. Områden i det västra vattenförvaltningsområdet som är särskilt viktiga är
å ena sidan åarna och älvarna på kusten av Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland, samt kustvattnen
Skärgårdshavet och Kvarken, vars skydd är viktigt både nationellt och internationellt eftersom de hänger
samman med skyddet av Östersjön. Å andra sidan är det också mycket viktigt att trygga och bevara den goda
status på insjöarna i Birkaland, Tavastland och Mellersta Finland. Genom åtgärder som gäller grundvatten
tryggas grundvattnens kemiska och kvantitativa status bättre än tidigare och statusen förbättras i grundvattenområden som redan har dålig status.
I en stor del av vattenförekomsterna i vattenförvaltningsområdet kommer en god status att uppnås med
de åtgärder som föreslås i förvaltningsplanen före 2027. God vattenstatus kommer dock inte att uppnås i alla
vattenförekomster i vattenförvaltningsområdet, även om alla föreslagna åtgärder genomförs i tid. Detta beror
bland annat på åkrarnas höga fosforhalter, vattenorganismernas långsamma återhämtning samt de långvariga olägenheter som torkningen av sura sulfatjordar orsakar. Uppnåendet av god kemisk status i ytvattnen i
fråga om utbredda UBI-ämnen beror på internationella åtgärder. För grundvattnens del återställs den goda
kemiska statusen ofta först under årens eller årtiondenas lopp.

Konsekvenser för översvämningar, risken för torka och klimatförändringen
Förvaltningsplanen har inga negativa konsekvenser för luften, klimatfaktorerna eller klimatförändringen.
Åtgärderna inom vattenvården har bedömts med tanke på deras klimathållbarhet och i planeringen av åtgärderna har man strävat efter att välja klimathållbara alternativ. Största delen av åtgärderna är neutrala med
tanke på klimatförändringen och endast en del har bedömts försvaga effekterna av klimatförändringen. Med
dem kan man också i viss mån minska översvämningsrisken i översvämningskänsliga områden eller objekt
med översvämningsrisk. Vid valet och dimensioneringen av åtgärderna har man strävat efter att vattenföringen i avrinningsområdet blir långsammare.

Konsekvenser för människan och människans livsmiljö
Människors hälsa. En förbättring av vattnens status och hushållsvattnets kvalitet främjar människors
hälsa. Genom iståndsättning av förorenade markområden kan man förbättra eller trygga en god grundvattenkvalitet, eftersom utsläppskällan för skadliga ämnen från marken till grundvattnet försvinner. När föroreningen
av grundvattnet har förhindrats eller när grundvattnet har renats, förhindras exponering för skadliga ämnen
via grundvatten som används som hushållsvatten. Åtgärderna i förorenade markområden minskar hälsoriskerna för invånarna i området.
Rekreationsanvändning. Uppnåendet av målen för vattenvården har bedömts gynna rekreationsanvändningen av strandfastigheter som används för fast bosättning och fritidsbebyggelse. Den största effekten
är att möjligheterna till rekreation förbättras, såsom att röra sig i naturen, naturturism, rekreationsfiske och
simning. En översyn av vattenregleringen förbättrar vattendragens ekologiska status och rekreationsvärde
särskilt där man upplevt olägenheter av variationerna i vattenståndet. Avlägsnandet av vandringshinder för
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fiskar återställer förutom de naturliga fortplantningsområdena även fiskets rekreationsvärde. Åtgärderna förbättrar också i viss mån möjligheterna att använda grundvattenområdena för rekreation när gamla grustäktsområden och förorenade markområden iståndsätts.
Vid Finlands miljöcentral har man uppskattat nyttan av den föregående vårdperiodens vattenvård för rekreationsanvändningen av strandfastigheterna i vattenförvaltningsområdet i euro. När det ekologiska statusmålet har uppnåtts är fördelarna i genomsnitt 7–11 miljoner euro per år, det vill säga 40–63 miljoner euro
under hela vårdperioden. De metoder som tillämpats vid bedömningen beskriver endast den nytta som uppkommer av den förbättrade vattenkvaliteten för dem som använder strandfastigheterna. Metoderna beaktar
inte andra användare av vattendragen. Dessutom beaktar metoderna inte andra faktorer för den ekonomiska
övergripande nyttan, såsom existens- eller arvsvärdet.
Den byggda miljön. Konsekvenserna för samhällsstrukturen, den byggda miljön och stadsbilden är i
regel inte betydande. Vid placeringen av verksamheter ska man dock noggrannare beakta konsekvenserna
för vattendragen. Genom planläggning kan markanvändningen styras till områden som är riskfria med tanke
på grundvattenskyddet. Förhindrande av byggande i grundvattenområden kan ställvis inverka menligt på
möjligheterna att placera verksamheterna. Att flytta olje- och kemikaliecisterner som används inom industrin
och andra funktioner till platser utanför grundvattenområdena eller att skydda cisternerna minskar risken med
företagsverksamheten trots ökningen i kostnaderna.
Vattenvårdsåtgärderna påverkar dagvattenplaneringen i tätorten i samband med planläggningen och
kommer i allt högre grad att påverka kommunernas planer för utveckling av vattentjänsterna. Med bosättningskoncentrationer i grundvattenområden torde man vara tvungna att kontrollera avloppsnätverkens skick
och eventuellt förnya dem, vilket medför extra kostnader för kommunerna och vattentjänstverken. Samhällenas matarledningar möjliggör i sin tur en utvidgning av avloppsområdet och minskar därmed den diffusa
belastningen från glesbebyggelsen. Anslutningen av glesbygdsområden kan i en del av avloppsreningsverken orsaka kapacitetsproblem. I synnerhet i glesbygden höjer vattenvårdsåtgärderna levnadskostnaderna
(anslutningsavgifter, avloppsvattenavgifter, vattenavgifter, investeringar).
Kulturarv. En god ekologisk status i vattnen främjar nyttjandet av kulturarvets turism- och rekreationsvärden samt forskningen kring och bevarandet av objekten. Många vattenvårdsåtgärder kan dock riktas mot
vatten- och landområdenas kulturmiljö, -landskap och fornlämningar. Till exempel kan restaureringsobjekten
bestå av kulturmiljöer och kulturlandskap som formats av mänsklig verksamhet som pågått i århundraden.
Deras betydelse baserar sig på vattenförbindelsens historiska och landskapsmässiga värden. Kulturmiljön
kan beaktas i genomförandet av vattenvårdsåtgärderna via museimyndighetens utlåtandeprocess. Museiverket har betonat bland annat genomförandet av följande åtgärder så att man använder processer och metoder
som beaktar kulturmiljön: matarledningar, grundkonstruktioner för vattenskyddet (dammar, invallningar, dikning, byggande av våtmarker), iståndsättning av sjöar (muddring, tillfällig torrläggning), åtgärder som underlättar fiskvandringen (avlägsnande av vandringshinder, fiskvägar och naturenliga omlöp) samt iståndsättning
av livsmiljöerna i strömmande vatten (byggande av trösklar, fördjupningar och lekgrusbäddar). Det finns inte
tillräckligt med information om objektens läge, omfattning och karaktär, eftersom Finlands vattenområden och
andra våtmarks-, myr-, strand- och markområden i anslutning till vattenvården inte har inventerats tillräckligt
för att lokalisera och identifiera arkeologiska objekt.

Konsekvenser för naturen och naturresurserna
Åtgärderna för vattenvården är i regel positiva med tanke på naturens mångfald. De ökar mångfalden
och främjar bevarandet av hotade arter. De skyddszoner och våtmarker som tillämpas som vattenskyddsåtgärd mot diffus belastning skapar nya livsmiljöer och bidrar på det sättet till naturens mångfald.
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Vid restaurering av sjöar förändras vattenmiljöns vegetation till följd av slåtter. Sjön växer igen långsammare eller så stoppas igenväxten helt. De förändrade förhållandena erbjuder vissa arter bättre levnadsförhållanden, men arterna kan också utarmas i vissa områden. Konsekvenserna kommer till uttryck i ett ökat siktdjup och en högre syrehalt nära botten. Mängden blåalger minskar och fiskbeståndets struktur förbättras.
Vid planeringen av vattenvården framhävs mångfalden bland de ursprungliga arterna i vattennaturen.
Många värdefulla fiskbestånd har minskat, så förutom att förbättra vattenkvaliteten öppnar man vandringsleder för fiskar och restaurerar livsmiljöer i strömmande vatten vilket gör arterna mångsidigare och hindrar
lokala, regionalt eller nationellt sällsynta bestånd från att minska eller försvinna.
De restaureringar som görs i grundvattenområdena och även vissa andra vattenvårdsåtgärder ökar naturens mångfald, men å andra sidan minskar grundvattenskydd och andra byggåtgärder naturens mångfald
på det lokala planet. Konsekvensen på utrotningshotade arter är liten. I enskilda fall kan det hända att restaureringarna förbättrar förhållandena.

Konsekvenser för markanvändningen, näringarna och utnyttjandet av naturresurserna
Förvaltningsplanens konsekvenser för markanvändningen, näringarna och utnyttjandet av naturresurserna (uttag av hushållsvatten, fiske) är i allmänhet positiva. Kostnaderna för åtgärderna kan inte anses vara
oskäliga för någon närings- eller befolkningsgrupp.
I och med restaureringarna och avlägsnandet av vandringshinder förbättras de naturliga fortplantningsförutsättningarna och på lång sikt förbättras förutsättningarna för fiske. Fisket med tillhörande verksamhet ger
extra utkomst och håller landsbygden levande. I och med restaureringarna förbättras de naturliga fortplantningsförutsättningarna och på lång sikt förbättras förutsättningarna för fiske. Fisket med tillhörande verksamhet ger extra utkomst och håller landsbygden levande. Åtgärderna medför inga betydande olägenheter för
viktiga användningsformer av vatten.
Yt- och grundvatten som har en god status skapar inkomstmöjligheter genom växande företagsverksamhet. Genomförandet av åtgärderna ökar sysselsättningen. En god vattenstatus och positiv image har en indirekt sysselsättande effekt även på naturtjänster och den övriga turismnäringen. Vattenvårdsarbetet stöder ett
hållbart utnyttjande av naturresurserna. I och med restaureringen av sjöar och vattendrag förbättras förutsättningarna för fiske. Bättre fiskemöjligheter ger mer inkomster.
Vattenskyddsåtgärderna medför ändringar i arbetssätten och kostnader för jord- och skogsbruket. De
föreslagna åtgärderna kan vara problematiska på boskapsgårdar som blir tvungna att arrendera åkermark
utanför grundvattenområdena för spridning och behandling av gödsel eller att bygga skyddskonstruktioner på
ladugårdar som är belägna på grundvattenområden. Transport av gödsel till åkerskiften utanför grundvattenområden ökar kostnaderna och växthusgasutsläppen. Stränga begränsningar för bedrivande av jordbruk i
grundvattenområden kan i värsta fall hindra näringsverksamhet. Om man inom skogsbruket låter bli att göra
gödsling, markberedning eller hyggesbränning eller iståndsättningsdikning som syftar till att öka trädbeståndet bromsar man upp trädtillväxten och minskar skogsavkastningen. Undvikande av kemiska bekämpningsmedel i grundvattenområden minskar möjligheterna att bekämpa sjukdomar och skadedjur. När näringsämnena som följer med ytavrinningen minskar, stannar näringsämnena bättre kvar i marken och används av
växterna. Å andra sidan försvåras gödslingen av åkrar och skogar och markbearbetningen något. Våtmarker,
sedimenteringsbassänger, naturvårdsprojekt och skyddszoner minskar den areal som kan användas för produktion. Konsekvenserna accentueras i kommuner som har en omfattande åkerareal. Målen för vattenvården
kan i vissa vattenförekomster begränsa utnyttjandet av torvtillgångarna i myrar eller användningen av vattendrag för fiskodling, varvid verksamheten måste riktas till andra områden.
Åtgärder som syftar till att förbättra vattnens status och minska riskerna för grundvattnen ökar tryggheten
i vattenförsörjningen. God vattenkvalitet gör det möjligt att utveckla många olika typer av näringsverksamhet
eller fungerar som en konkurrensfördel. Rent dricksvatten kan bli en betydande näringsverksamhet. Konsekvenserna för vattentäkten är positiva.
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När uppföljningen av marktäktsområdena, landskapsformningen och miljöriskerna effektiviseras och
översiktsplaneringen av marktäkt inkluderas i planläggningsprocessen, blir konsekvensbedömningen av
dessa faktorer bättre och man får mer information för tillståndsprövningen. När marktäkt styrs till områden
utanför grundvattenområdena tryggas den omedelbara tillgången till hushållsvatten särskilt i små grundvattenområden med begränsad kapacitet. Den ökade användningen av bergmaterial och ersättande material
kan öka transportsträckorna. Konflikter mellan utnyttjandet av marksubstanserna och tryggandet av grundvattentillgångarna kommer att framträda i framtiden beroende på byggandets omfattning. Ersättande material
måste i vilket fall som helst tas i bruk och samtidigt styra användningen av naturens stenmaterial av god
kvalitet till objekt där det är nödvändigt att få dem.
Med tanke på ett hållbart utnyttjande av naturresurserna ger åtgärderna nytta och förbättrar den regionala
konkurrenskraften och sysselsättningen. Åtgärderna kan delvis också ha negativa konsekvenser för vissa
former av vattenanvändning. Den vattenmängd som behövs för fiskvägar och naturliga fåror minskar i viss
mån den vattenmängd som står till förfogande för produktion av vattenkraft.

11.8 Vattnens status och utveckling, om planen inte genomförs
Om förvaltningsplanen inte genomförs, förblir vattnens status sannolikt oförändrad eller kan försämras
särskilt i de vattendrag som är föremål för den kraftigaste belastningen. I bästa fall kan det hända att vattnens
status förbättras, men utvecklingen av statusen är sannolikt långsammare jämfört med effektiviserade åtgärder som är bundna till tidsmässiga mål. Den kemiska statusen på grundvattnen försämras alltjämt i riskgrundvattenområden. Även grundvattnens kvantitativa status kan försämras.
Den diffusa belastningen från i synnerhet jord- och skogsbruket i vattenförvaltningsområdet belastar vattendragen ytterligare och på grund av klimatförändringen kan belastningen fortsätta att öka fram till 2027.
Restaureringen av vattendragen genomförs i mindre utsträckning och vattenbyggandet och fiskarnas
vandringshinder minskar fiskarnas naturliga fortplantningsområden och försämrar vattenorganismernas tillstånd. Regleringen av vattendragen är ställvis till nackdel för rekreation på grund av variationerna i vattenståndet.
Åtgärder enligt nuvarande praxis enligt avloppsvattenförordningen för glesbebyggelse förbättrar vattenkvaliteten i en del av området. Utrustningsnivån för glesbygds- och fritidsbebyggelse ökar ytterligare, vilket
ökar mängden avloppsvatten och därigenom fosforutsläppen. Bristen på rådgivning medför i viss mån osäkerhet om vilka lösningar som är tillräckliga för reningen av avloppsvattnen på glesbygden. Reningen av
avloppsvattnet från samhällen är på en bra nivå. Kravnivån i miljötillstånd stiger och den tekniska utvecklingen
går ständigt framåt. Trots en bra rening av avloppsvattnet ökar utsläppen av sådana ämnen som är skadliga
för många vattenorganismer. Vatten- och avloppsnätet blir gammalt och underhållet håller på att bli otillräckligt på grund av kommunernas ekonomiska situation.
Industrins bästa tillgängliga teknik (BAT) förbättrar vattnens status. För industrin är kostnaderna för
minskningen av belastningen betydande, men på samma gång kan företagen förbättra sin konkurrenskraft
på marknaden (t.ex. miljömärkta produkter).
Den nöjaktiga utveckling som uppnåtts med åtgärderna enligt nuvarande praxis kan äventyras i framtiden
under nederbördsfattiga år och när vår- och höstomblandningen misslyckas. Om sjöarnas inre belastning
liksom nederbörden och flödena till följd av klimatförändringen ökar urlakas mera näringsämnen.
Delar av vattendrag som belastats av torvutvinningen återhämtar sig inte så snabbt eftersom de fasta
partiklar som härrör från torv bryts ned så långsamt. Lokalt minskas belastningen på vattendragen genom
ytavrinning och kemisk behandling av avloppsvattnet från torvutvinning. Minskningen av torvutvinningen
minskar dock belastningen i vattenförvaltningsområdet.
På grundvattenområden tryggas grundvattnets kvalitet med skyddsplaner, miljötillståndens tillståndsvillkor och sanering av förorenade områden och så småningom flyttas verksamhet som belastar grundvattnen
bort från grundvattenområden (t.ex. servicestationer). Grundvattenstatusen och vattenavgivningskapaciteten
äventyras ställvis. Förbudet mot förorening av grundvattnet tryggar i huvudsak grundvattnets kvalitet, men
varierande nedsmutsning kan observeras. Om skyddet av grundvattnen inte beaktas bättre i planeringen av
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markanvändning finns det risk för att denna utvecklig fortsätter och även grundvattnens kvantitativa status
kan försämras. På grund av otillräckliga resurser är utarbetandet av grundvattenutredningar och skyddsplaner
på hälft. Det finns stort behov av att utreda och iståndsätta förorenade marker. Uppföljningen av grundvattnens kemiska status är bristfällig och kan medföra risker när det gäller att påvisa grundvattenrisker.

11.9 Hur konsekvenserna bedömdes
Föremålet för konsekvensbedömningen är förvaltningsplanen och de sannolika betydande miljökonsekvenserna av de från de i planen granskade alternativen (ALT 0 och ALT 1). ALT 0: förvaltningsplanen genomförs inte, ALT 1: förvaltningsplanen genomförs.

Åtgärdernas effekter på vattnens tillstånd
Åtgärdernas inverkan på vattnens status har bedömts indirekt till exempel på basis av förändringar i halterna av olika ämnen och föreningar. Det har varit svårare att bedöma effekterna av en minskning av belastningen eller den hydromorfologiska föränderligheten på de biologiska variablerna och de medför större osäkerhet. Vid kostnadsbedömningen har man haft tillgång till de åtgärdsspecifika kostnadsuppgifterna i de verksamhetsvisa planeringsguiderna, som vid behov har anpassats till vattenförvaltningsområdet.

Bedömning av konsekvenserna av enskilda åtgärder och styrmedel
Vid bedömningen av konsekvenserna av enskilda åtgärder och styrmedel är det i praktiken fråga om en
konsekvensbedömning som görs kvalitativt enligt en process som styrs på förhand och beskrivs i sektorspecifika åtgärdsguider. I åtgärdshandböckerna finns bedömningar av enskilda åtgärders miljökonsekvenser och
klimathållbarhet. På så sätt har man redan i beredningen av åtgärdsprogrammet kunnat beakta konsekvenserna för bland annat klimatförändringen, vattenförsörjningen, rekreationsanvändningen, produktionen av
vattenkraft, arbetet och utkomsten, hälsan, översvämningar och torka samt den biologiska mångfalden. Detta
har gjort det möjligt att betona åtgärder som har positiva effekter på de flesta av de faktorer som bedöms.
Utöver detta har man i flera olika planeringsskeden bedömt de fördelar som uppnås genom att förvaltningsplanen genomförs.

Bedömning av nyttan av en förbättring av ytvattnens status
Den mer övergripande och penningmässiga bedömningen av nyttan grundar sig på fastställandet av de
samhälleliga miljöfördelarna enligt de bedömningssätt som använts under tidigare planeringsperioder. Nyttan
av att förbättra ytvattnens status för rekreation har bedömts centraliserat med den så kallade VIRVAmodellen. Modellen bedömer hur en förändring i vattnens status påverkar strandfastighetens fiktiva prisförändring. Konsekvenserna av vatten i olika ekologiska utrymmen för rekreationsanvändningen har bedömts
med hjälp av omfattande enkäter. För den tredje planeringsperioden för vattenvården uppdaterades VIRVAmodellen genom att granska de bakomliggande bedömningarna av vattenförekomsternas status.
En annan metod var en ekonomisk utvärderingsundersökning som genomfördes under den tidigare planeringsperioden. Denna metod utvärderar i större utsträckning än VIRVA-modellen de förändringar i vattnens
status som sker i människornas välbefinnande. Eftersom man i båda metoderna bedömer nyttan av användningen i rekreationssyfte, kan man inte räkna ihop nyttan i pengar. Resultaten från en undersökning som
genomfördes i Vuoksens vattenförvaltningsområde tillämpades på vattenförvaltningsområden med hjälp av
en så kallade metod för överföring av nytta. Båda metoderna som beskrivs ovan producerar förutom bedömningar på regional nivå av den totala nyttan som metodkombinationerna åstadkommer även enhetsfördelar i
mindre skala, det vill säga nytta i pengar per invånare, vattenförekomst, strandfastighet eller areal.
I den sista fasen bedömde NTM-centralerna kvalitativt nyttan av åtgärdshelheten för områdets aktörer,
såsom turism, vattentäkt och yrkesfiske. Bedömningen gjordes som en expertbedömning.
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Bedömning av nyttan av att grundvattnens status förbättras
Nyttan av att uppnå och upprätthålla en god status i grundvattnen bedömdes genom utvärderingsundersökningar. Inom projektet VEARME för utveckling av bedömningen av vattenvårdens nytta har tre ekonomiska utvärderingsundersökningar genomförts i tre områden (Villmanstrand, Koillismaa och Vasa) mellan
2014 och 2019. Undersökningarna planerades och genomfördes så att resultaten kan användas för att överföra miljönyttan till andra områden. Inom ramen för projektet användes en metod för villkorlig utvärdering
(eng. contingent valuation), med vilken man utvärderade människors preferenser för grundvatten av bättre
kvalitet. Förändringen i invånarnas välbefinnande mättes med hjälp av ett utvärderingsscenario som presenterades i enkäten, det vill säga en framtidsbild och den betalningsvillighet som förknippas med den.

11.10 Förebyggande av olägenheter till följd av genomförandet
av planen
Målet med vattenvården är att trygga och förbättra yt- och grundvattnens status. De olägenheter som
genomförandet av åtgärderna eventuellt orsakar för miljön är små och kortvariga. Man har strävat efter att
förebygga och minska eventuella andra olägenheter genom att i ett omfattande samarbete med olika intressenter utarbeta förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet som ligger till grund för planen.
Genomförandet av förvaltningsplanen medför inga olägenheter för miljön, naturresurserna, befolkningen,
människors hälsa, levnadsförhållanden eller trivsel, marken, luften, klimatfaktorerna, landskapet eller stadsbilden. Inga betydande olägenheter kan anses orsakas någon form av vattenanvändning eller -näring, översvämningsskyddet, samhällsstrukturen eller materiell egendom. Skadliga konsekvenser för kulturmiljön kan
minskas med vattenvårdsprocesser och -metoder som beaktar kulturmiljön, bland annat genom museimyndighetens utlåtandeprocess och samarbete.
Förvaltningsplanen innehåller inga åtgärder som konstaterats ha för stora sociala och ekonomiska konsekvenser. Kostnadseffekterna kan påverka olika aktörer, i synnerhet regionens näringsliv. Allmänt taget är
kostnaderna rimliga och den nytta som uppnås är i synnerhet på lång sikt större än kostnaderna. De kostnader som åtgärderna orsakar kan inte betraktas som oskäliga för någon näringsgren eller befolkningsgrupp,
och ingen närings verksamhetsbetingelser kommer att försämras oskäligt. Kostnaderna för åtgärderna för att
minska belastningen på vattendragen från jordbruket utgör en stor del av de totala kostnaderna, även om de
preciseras först när den nya programperiodens innehåll och kostnader är klara. Det är viktigt att utveckla
stödformer i samhället, såsom stödsystem och andra styrmedel, så att kostnaderna inte blir orimliga för enskilda jordbruksproducenter och vattenskyddets effektivitet förbättras. Åtgärderna för ett hållbart skogsbruk
behöver stöd för att trygga finansieringen av vattenskyddet. Öppna ersättningsfrågor om eventuella byggnadsinskränkningar och näringsidkande i ett grundvattenområde borde avgöras till exempel med stöd av
lagstiftningen.

11.11 Brister i materialet och konsekvensbedömningen
Ytvattnens biologiska material är fortfarande bristfälligt och därför har man i bedömningen av statusen
delvis utnyttjat uppgifter om vattenkvaliteten och expertbedömningen. Likaså grundar sig bedömningen av
ytvattnens kemiska status på ringa övervakningsdata och grov modellering. Expertbedömningens tillförlitlighet har förbättrats genom att utnyttja enskilda uppgifter om vattenkvaliteten, satellitmaterial och kartgranskning. Det finns fortfarande brister i klassificeringssystemet för vattnens status och det borde utvecklas för
följande klassificeringsperioder.
VEMALA-modellen som används i belastningsbedömningen innehåller osäkerhet, vilket försvårar bedömningen av belastningens konsekvenser och fastställandet av åtgärdsbehoven. Bedömningen av åtgärdernas konsekvenser är grov med de nuvarande metoderna och grundar sig till stor del på en expertbedömning.
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Datasystemen för vattenvården har utvecklats, men det finns fortfarande brister i dem och all information
från samarbetsparterna används inte i planeringen av vattenvården. En reform av datasystemet för vattenvården pågår, men den har ännu inte hunnit med till denna planeringsperiod.

11.12 Övervakning av åtgärdernas effekter
Förvaltningsplanen innehåller de uppföljningsprogram för yt- och grundvatten som utarbetats för vattenförvaltningsområdet. Med hjälp av dem får man information om vattnens status och hur den utvecklas. Dessutom utnyttjas information som inhämtats för planering och uppföljning av restaureringen och all annan information som lämpar sig för klassificeringen och som produceras i olika tillståndsprocesser, projekt, planer
(miljökonsekvensbedömning) och kartläggningar. Informationen används för att granska statusbedömningarna av vattnen och verifiera effekterna av åtgärderna.
Ansvaret för genomförandet och uppföljningen av åtgärderna och styrmedlen har fastställts i förvaltningsplanen och anvisningar för det tekniska ordnandet av övervakningen finns i de riksomfattande planeringsguiderna (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Information om genomförandet av åtgärderna finns på webbplatsen https://seuranta.vaikutavesiin.fi/sv/ > Åtgärder inom vattenvården. Resultaten kan granskas på riksnivå
eller enligt vattenförvaltningsområde. Situationen beträffande genomförandet av åtgärderna uppdateras med
tre års mellanrum.

11.13 Respons på miljörapporten
Uppgörs efter samrådet
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Kontaktuppgifter
NTM-centralerna inom Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavets vattenförvaltningsområde
NTM-centralen i Södra Österbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
Tfn 0295 027 500, fax: 06 414 3020
registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi

koordinator för vattenförvaltningsområdet
Vincent Westberg 0295 027 956
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Egentliga Finland
PB 236, 20101 Åbo
Tfn 0295 022 500, fax: 02 251 1520
kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi

koordinator
Sanna Kipinä-Salokannel 0295 022 879

NTM-centralen i Birkaland
PB 297, 33101 Tammerfors
Tfn 0295 036 000, fax: 03 389 1603
kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi

koordinator
Anu Peltonen 0295 036 367
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Mellersta Finland
PB 250, 40101 Jyväskylä
Tfn 0295 024 500, fax: 014 449 8750
kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi

koordinator
Ansa Selänne 0295 024 812
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

NTM-centralen i Tavastland
PB 29, 15141 Lahtis
Tfn 0295 025 000, fax: 03 589 9520
kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi

koordinator
Harri J. Mäkelä 0295 025 207
grundvattnen
Petri Siiro 0295 025 230
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Små delar av vattenförvaltningsområdet sträcker sig även till de följande NTM-centralernas områden:
NTM-centralen i Norra Österbotten, PB 86, 90101 Uleåborg, kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi
NTM-centralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors, registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

Koordinering av vattenförvaltningsområdet
Ordförande för vattenförvaltningsområdets styrgrupp
• Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, NTM-centralen i Södra Österbotten
Koordinator för vattenförvaltningsområdet
• Gruppchef Vincent Westberg, NTM-centralen i Södra Österbotten
Experter inom vattenvård
• Specialforskare Anssi Teppo, NTM-centralen i Södra Österbotten

Samarbetsgrupper inom vattenförvaltningsområdet
Förteckningar över medlemmarna i det västra vattenförvaltningsområdet finns på adressen
www.ymparisto.f/vattenvard > Vattenvården inom NTM-centralerna > (välj område, t.ex. Birkaland) > Deltagande i vattenvård.
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Ordlista
Avrinningsområde
Det område från vilket regnvattnet strömmar till havet genom en fåra eller ett delta.
Datasystem
Vid planeringen av vattenvården utnyttjas flera datasystem.
• HERTTA: Miljöinformation som miljöförvaltningen samlar in och producerar om vattenresurser, vattendragsarbeten, ytvattnens status, grundvatten, arter, miljöbelastning och områdesanvändning
• MATTI: Informationssystemet för markens tillstånd
• PIVET: Datasystemet för ytvattnens status i Hertta-databasen
• POVET: Grundvattendatasystemet i Hertta-databasen
• BLR: Byggnads- och lägenhetsregistret (Befolkningsregistercentralen)
• TOSSU: Datasystemet för planering av åtgärder under den tredje perioden av vattenvården
• YLVA: Datasystemet för tillsyns- och belastningsinformation
• VELVET: Vattenverkens tillstånd och anmälningar
• VEMU: Informationssystemet för ytvatten (Vattenvård, Ytvatten) i Hertta-databasen under första
och andra perioden
• VEMU3: Informationssystemet för ytvatten (Vattenvård, Ytvatten) i Hertta-databasen under tredje
perioden
•
•

VESTY: Datasystemet för vattendragsarbeten och -strukturer i Hertta-databasen
WSFS-VEMALA Vattenmodellsystemet bl.a. för att bedöma belastningen

Delområde för planeringen
Åtgärdsprogrammet sammanställs av viktiga delområden med tanke på planeringsarbetet, såsom sjösystem,
förgreningar i stora vattendrag m.m.
Ekologisk status
Den ekologiska statusen beskriver hur nära de naturliga vattendragens referensförhållanden arterna, växtligheten och algerna i ytvattenförekomsten som granskas är. När statusen bedöms beaktas också vattnets kvalitet samt dess hydromorfo-logiska egenskaper.
Förvaltningsplan
Förvaltningsplanen är ett dokument på allmän nivå som innehåller ett omfattande sammandrag av vattnens
status, problem och planerade vattenvårdsåtgärder i vattenförvaltningsområdet.
Grundläggande åtgärder
De grundläggande åtgärderna är åtgärder som krävs i Finlands nationella lagstiftning och EU-direktiven.
Grundvatten
Med grundvatten avses allt det vatten som finns under markytan i en vattenmättad zon och i direkt anslutning
till berggrunden eller marken.
Grundvattenförekomst

Med grundvattenförekomst avses grundvatten som lagrats i en akvifer eller flera akviferer som en enhetlig vattenmassa.
Interkalibrering
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Interkalibrering är en metod för att garantera jämförbarheten mellan olika staters biologiska uppföljningsdata.
Uppföljningsuppgifterna representerar vissa arter och grupper av arter samt deras ekologiska klassificeringsuppgifter.
Kemisk status
Klassificeringsresultaten enligt de prioriterade ämnen som anges i lagstiftning på EU-nivå och de miljökvalitetsnormer som fastställts för dem. Den kemiska statusen är god om Miljökvalitetsnormerna för ämnen inte
överskrids.
Klassificering
Vattnens status klassificeras med icke-störda, naturliga vatten som jämförelseobjekt. Ytvattnen klassificeras
på basis av den ekologiska statusen i fem klasser: utmärkt, god, måttlig, otillfredsställande och dålig samt på
basis av den kemiska statusen i två klasser: god och under god (dålig). Grundvattnet klassificeras på basis
av den kemiska och kvantitativa statusen i två klasser: god och dålig.
Kompletterande åtgärder
Med kompletterande åtgärder avses åtgärder som krävs och som kan vidtas om de grundläggande åtgärderna inte räcker till för att nå målen som ställts upp för vattenvården.
Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program kallas SMB-lagen. Lagen grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv (2001/42/EG) om bedömning av vissa planers
och programs miljöpåverkan. Lagen gör det möjligt att beakta miljöperspektiven i högre grad än tidigare redan
i början av beredningen av planer och program.
Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (272/2011) är den viktigaste lagstiftningen genom vilken
ramdirektivet för vatten och ramdirektivet om en marin strategi verkställs i Finland. I lagen finns bestämmelser
om samarbetet mellan myndigheterna, utredning av faktorer som påverkar vattnens och havets status, övervakning, klassificering av vatten och om planering av vattenvården och havsvården samt allmänhetens och
olika instansers medverkan.
Miljökvalitetsnorm
Med miljökvalitetsnorm avses en i lagstiftningen fastställd halt av ett farligt eller skadligt ämne i vatten, sediment eller organismer som, för att skydda människors hälsa och miljön, inte får överskridas.
Prioriterat ämne
Prioriterade ämnen är ämnen på en lista över ämnen eller ämnesgrupper i en bilaga till ramdirektivet för
vattenpolitiken. Åtgärder för att minska användningen presenteras för ämnena på listan.
Ramdirektivet för vatten
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder
på vattenpolitikens område. Syftet med direktivet är att skydda, förbättra och återställa vattnen så att deras
status inte försämras och att vattendragens status är minst god inom hela EU år 2015. I Finland har direktivet
verkställts genom nationella bestämmelser, varav de viktigaste är lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och de förordningar som utfärdats utifrån den.
Samarbetsgrupp
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Samarbetsgruppen är enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (272/2011) en grupp som
representerar olika intressenter och som NTM-centralen har sammankallat. Gruppen deltar i beredningen av
ärenden i anslutning till vattenvården.
Samråd
Med samråd avses en formbunden procedur där allmänheten och olika aktörer kan yttra sig i ett ärende.
Typindelning
I typindelningen indelas ytvattnen (till exempel sjöar, älvar eller delar av dem) i grupper som motsvarar deras
naturliga egenskaper, det vill säga typer. Typerna beskriver naturens egna variationer i vattendragen.
Vattenförvaltningsområde
Med vattenförvaltningsområde avses ett område som består av ett eller flera avrinningsområden samt därtill
hörande grund- och kustvatten. I statsrådets förordning (1303/2004) definieras ett vattenförvaltningsområde
som ett samarbetsområde för vattenvården.
Vattenvård
Med vattenvård avses planmässig verksamhet i enlighet med ramdirektivet för vatten samt enligt lagen om
vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, genom vilken yt- och grundvattnens kvalitativa och kvantitativa status upprätthålls och förbättras.
Växtplankton
Växtplankton är mikroskopiskt små växter (alger) som flyter fritt i de översta ytvattenlagren.
Ytvatten
Med ytvatten avses vatten ovan jord såsom hav, sjöar, åar, älvar och bäckar.
Ytvattenförekomst
Med ytvattenförekomst avses en avgränsad och betydande del av ytvattnen, såsom en sjö eller en del av en
sjö, ett vattenmagasin, en bäck, å. älv eller kanal, en del av en bäck, å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en kustvattensträcka.
Åtgärdsprogram
I åtgärdsprogrammet behandlas mer detaljerat än i förvaltningsplanen de åtgärder som behövs för att förbättra och/eller upprätthålla vattnens status och hur de inriktas på delområdena i planeringen av vattenförvaltningsområdet.
Ämnen som är farliga för vattenmiljön
Med ämnen som är farliga för vattenmiljön avses ämnen som avses i ramdirektivet för vatten och i direktivet
om förorening genom utsläpp av farliga ämnen i vattenmiljön och som är giftiga, långsamt nedbrytbara och
som kan samlas i organismerna.
Ämnen som är skadliga för vattenmiljön
Med ämnen som är skadliga för vattenmiljön avses ämnen som valts ut nationellt i enlighet med ramdirektivet
för vatten och andra ämnen som fastställts i enlighet med ramdirektivet för vatten än sådana som fastställts
som farliga för vattenmiljön (se punkten Ämne som är farligt för vattenmiljön) som kan orsaka förorening av
ytvattnet.
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Förkortningar
RFV

Regionförvaltningsverket

NTM

Närings-, trafik- och miljöcentralen

GTK

Geologiska forskningscentralen

HELCOM

Skyddskommissionen för Östersjön (Helsinki Commission)

KAIELY

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland

KUTOVA

Urvalsverktyg för kostnadseffektiva vattenskyddsåtgärder

LAPELY

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

Luke

Naturresursinstitutet

Mavi

Landsbygdsverket

JSM

Jord- och skogsbruksministeriet

MTK

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter

JM

Justitieministeriet

POPELY

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

POVET

Grundvattendatasystemet

PPL

Norra Österbottens förbund

STUK

Strålsäkerhetscentralen

SHM

Social- och hälsovårdsministeriet

SVYL

Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland

SYKE

Finlands miljöcentral

TEKES

Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

ANM

Arbets- och näringsministeriet

THL

Institutet för hälsa och välfärd

TUKES

Säkerhets- och kemikalieverket

VAHTI

Datasystemet för tillsyns- och belastningsinformation

VARELY

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

VELVET

Datasystemet för vatten- och avloppsverk

VTT

Statens tekniska forskningscentral

VVY

Vattenverksföreningen

WSFS VEMALA

Vattendragsmodellsystem

MM

Miljöministeriet
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