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1		Johdanto

1.1
Vesienhoitosuunnitelmien tarkoitus
Mihin vesienhoidon suunnittelulla pyritään?
Vesiensuojelun ja -hoidon yleinen tavoite on jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjave
sien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen
vesien tilaa ei saa heikentää. Nämä tavoitteet ovat yhteisiä koko Euroopan unionin
alueella. Vesistöjä rehevöittävien, pilaavien sekä muiden haitallisten aineiden pääsyä
vesiin rajoitetaan. Tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja vähennetään.
Vesien tilaa arvioidaan uuden luokittelun keinoin. Jokien, järvien ja rannikkovesien tila
luokitellaan ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi ottaen huomioon vesialueen luontaiset ominaisuudet.
Aiemmin veden laatua luokiteltiin sen mukaan, miten käyttökelpoista se on ihmisen
kannalta. Pohjavesiä luokitellaan hyvään tai huonoon tilaan kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella sen mukaan, kumpi niistä on huonompi. Vesien tilan seurantaa
kehitetään niin, että sillä saadaan luokitteluun tarvittavaa tietoa.
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Laki vesienhoidon järjestämisestä
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat erityisesti laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004)
eli vesienhoitolaki ja sen pohjalta annetut asetukset.Vesienhoitolailla ja siihen liittyvillä muilla
säädöksillä on pantu täytäntöön EY:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY).
Vesienhoitolaissa säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan vaikuttavien tekijöiden
selvittämisestä, seurannasta, vesien luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta sekä kansalaisten
ja eri tahojen osallistumisesta suunnitteluun.Asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004) sekä
asetuksella vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) säädetään tarkemmin suunnittelutyön
järjestämisestä vesienhoitoalueilla ja eri sidosryhmien osallistumisesta vesienhoitosuunnitelman valmisteluun.
Vesienhoitolaki ohjaa vesienhoidon suunnittelujärjestelmää, mutta toiminnanharjoittajia koskevista luvista päätetään edelleen ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (264/1961) ja muun
lainsäädännön mukaisesti.

Vesienhoitolain 13 §:n mukaan
Alueellisen ympäristökeskuksen on vesienhoitosuunnitelman laatimista vartentehtävä:
1) hoitosuunnitelman laatimisen aikataulu ja työohjelma vähintään kolme vuotta ennen
hoitosuunnitelmakauden alkamista;
2) yhteenveto vesistöalueen hoitoa koskevista keskeisistä kysymyksistä vähintään kaksi
vuotta ennen hoitosuunnitelmakauden alkamista; sekä
3) hoitosuunnitelmaehdotus vähintään vuosi ennen hoitosuunnitelmakauden alkamista.

Vesienhoitolain 15 §:n mukaan
Alueellisen ympäristökeskuksen on varattava kaikille mahdollisuus tutustua hoitosuunnitelmaehdotukseen ja sen tausta-asiakirjoihin sekä varattava tilaisuus esittää mielipiteensä valmisteluasiakirjoista kirjallisesti tai sähköisesti.
Ympäristökeskuksen on julkaistava kuulutus valmisteluasiakirjojen nähtävilläolosta alueen kuntien ilmoitustauluilla. Asiakirjat on pidettävä nähtävillä tarpeellisilta osin alueen kunnissa ja ne
on julkaistava sähköisesti.Ympäristökeskuksen on lisäksi pyydettävä tarvittavat lausunnot.
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1.2
Suunnitelmien laatiminen
Suunnitelmat tehdään vesienhoitoalueille
Vesienhoito edellyttää laajaa yhteistyötä. Vesienhoitoa suunnitellaan vesienhoito
alueittain, joita on Manner-Suomessa viisi. Lisäksi muodostetaan kaksi kansainvälistä
vesienhoitoaluetta, toinen Ruotsin ja toinen Norjan kanssa (kuva 1.2.1). Ahvenanmaa
muodostaa oman vesienhoitoalueen ja vastaa itse EU:n vesipolitiikan puitedirektii
vin toimeenpanosta. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta.

Vesienhoitoalueet
1 Vuoksen vesienhoitoalue
2 Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalue
3 Kokemäenjoen–SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalue
4 Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalue
5 Kemijoen vesienhoitoalue
Kansainväliset vesienhoitoalueet
6 Tornionjoen alue (yhdessä Ruotsin kanssa)
7 Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen alue
(yhdessä Norjan kanssa)
8 Ahvenanmaa huolehtii itse vesipolitiikan
puitedirektiivin toimeenpanosta ja
muodostaa oman vesienhoitoalueen.
Vesienhoitoalueen raja
Ympäristökeskusten rajat

© SYKE rantaviiva-aineisto © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/08
Kuva 1.2.1. Vesienhoitoalueet.
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Suunnitelma syntyy yhteistyössä
Suunnitelma on perusta vesienhoitoalueen vesiensuojelulle. Se sisältää yhteisen näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista.
Suunnitelman laativat vesienhoitoalueella toimivat ympäristökeskukset yhteistyöryhmien kanssa. Yhteistyöryhmiin on koottu mahdollisimman kattavasti alueen eri eturyhmien edustus. Yhteistyöryhmä tekee alueelliselle ympäristökeskukselle ehdotuksia
vesienhoidon tavoitteista. Se seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa
sekä näiden kehitystä alueella. Yhteistyöryhmä käsittelee ehdotusta vesienhoitosuunnitelmaksi sekä sitä varten laadittuja selvityksiä ja ohjelmia ja ottaa niihin kantaa.
Vesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan
toimenpideohjelmassa, jonka laadinnassa myös hoidetaan pääosa käytännön yhteistyöstä. Toimenpideohjelman yhteenveto on keskeinen osa vesienhoitosuunnitelmaa.
Kansainvälisillä vesienhoitoalueilla vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma
yhteen sovitetaan vesienhoitoalueen valtioiden kesken.
Tavoitteena on avoin ja osallistuva vesienhoidon suunnittelu. Onnistunut suunnittelu
perustuu riittäviin ja luotettaviin tietoihin. Tietopohjan kartuttamiseksi tarvitaan
laajaa yhteistyötä ja eri tahojen kuulemista.
Suunnitelma tarkistetaan kuuden vuoden välein – seuraavaksi vuonna 2015.
Suunnitelmien laadinnassa käytetty ohjeistus esimerkiksi toimenpiteiden määrittely, kustannusten laskenta ym. on nähtävissä verkko-osoitteessa: www.ymparisto.
fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö >
Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma > Vesienhoidon suunnittelun materiaalia.
Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamisen varmistamiseksi laaditaan vesienhoidon toteutusohjelma. Lisäksi kehitetään toimenpiteiden toteutuksen seurantajärjestelmä.

1.3
Vesienhoidon suunnittelun vaikuttavuus
Miten vesienhoidon suunnittelu vaikuttaa?
Vesienhoidon suunnittelu ja sen tuloksena syntyvät toimenpideohjelmat ja vesienhoitosuunnitelmat edistävät vesiensuojelua monella tavalla. Vesienhoitosuunnitelmissa esitettävät ratkaisut vaikuttavat hankkeita ja toimenpiteitä koskevaan
päätöksentekoon. Vielä tärkeämpää on, että suunnittelun kuluessa tuotetaan uutta
tietoa ja että eri toimijat ovat vuorovaikutuksessa ja pyrkivät yhteisymmärrykseen
etenemisen suuntaviivoista. Vesienhoidon suunnittelun vaikuttavuus syntyy mm.
seuraavin tavoin:
• Tietämys vesien tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä paranee.
• Vesienhoidon suunnittelussa asetetaan alueelliset tavoitteet vesienhoidolle
sekä määritellään toimet, joilla tavoitteet saavutetaan.
• Tietämys toimien vaikuttavuudesta paranee.
• Vesienhoidon suunnittelussa tunnistetaan, onko suunnittelualueella kohteita,
joissa on luonnonolojen, teknisten tai taloudellisten syiden vuoksi käytettävä
lievempiä tavoitteita.
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• Vesienhoidon suunnittelun tulokset vaikuttavat lupapäätösten kautta käytännön toimien toteutukseen.
• Vesienhoidon suunnittelu ohjaa vesiin liittyviä toimia sekä maankäytön suunnittelua koskevaa päätöksentekoa.
• Vesienhoidon suunnittelua voidaan hyödyntää EU:n ja kansallisen rahoituksen ohjaamisessa (kuten maatalouden ympäristötuki, aluekehitysrahoitus
jne.).
Suunnitelma on otettava huomioon lupakäsittelyssä
Lupaa edellyttävää yksittäistä hanketta koskevat velvoittavat toimet määritellään jatkossakin olemassa olevan lainsäädännön perusteella. Lupia käsitellään erityislainsäädäntöön, kuten vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin
sekä luonnonsuojelulakiin perustuvissa lupamenettelyissä. Vesienhoitosuunnitelman
hyväksymisen jälkeisissä lupapäätöksissä on kerrottava, miten vesienhoitosuunnitelma on päätöksessä otettu huomioon.

1.4
Vesiensuojelun taustaa
Vesienhoito perustuu vesienhoitolainsäädännön lisäksi valtioneuvoston periaatepäätökseen vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015. Vaikka Suomella on pitkät
perinteet vesienhoidossa, kaikkia tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Monilla alueilla
tarvitaan tehostettuja toimia vesien tilan kohentamiseksi.
Vesiensuojelun ja -hoidon painopisteet vaihtelevat alueiden erityispiirteiden mukaan.
Pintavesien suojelemiseksi tärkeintä on hallita erityisesti rehevöitymistä aiheuttavien
ravinteiden sekä haitallisten ja happea kuluttavien aineiden kuormitusta. Samalla
suojellaan vesiluontoa. Pohjavesiä suojellaan niiden laatua heikentäviltä riskeiltä
sekä toimilta, jotka vähentävät pohjaveden muodostumista.
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015.
Monien voimakkaasti kuormitettujen vesien tila parani merkittävästi 1970- ja 1980luvuilla, jolloin toteutettiin yhdyskuntien ja teollisuuden vesiensuojelutoimia. 1970ja 1980-lukujen aikana laadittiin silloisen vesihallituksen johdolla koko maahan vesienkäytön kokonaissuunnitelmat. Tämän jälkeen valmisteltiin osaan maata vesistöaluekohtaisia tai alueellisia yleissuunnitelmia. Eräät alueelliset ympäristökeskukset
ovat myöhemmin laatineet koko toimialueensa kattavia vesien ja ympäristön käytön,
hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelmia, joissa on esitetty vesien nykytila sekä
toimenpiteet ja tavoitteet vesien eri käyttömuotojen ja eri tehtävien kehittämiseksi.
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2		Vesienhoitoon liittyvät ohjelmat ja 		
		suunnitelmat

2.1
Kansainvälinen yhteistyö ja sopimukset
Suomen vesiensuojelun ja -hoidon politiikkaan vaikuttaa kansainvälinen yhteistyö eri
tasoilla. Seuraavassa esitellään keskeisimmät vesienhoitoon liittyvät kansainväliset
sopimukset.
UNECE:n rajavesisopimus (1996) ehkäisee, rajoittaa ja vähentää sellaista vesien pilaantumista, jonka vaikutukset ulottuvat tai todennäköisesti voivat ulottua maasta
toiseen. Sopimuksella edistetään ekosysteemien säilymistä ja tarvittaessa niiden tilan
palauttamista ennalleen. Tähän sopimukseen liitetyllä ”Vesivarat ja terveys” -pöytäkirjalla (2005) tähdätään veden välityksellä leviävien sairauksien ehkäisyyn.
Suomella on Venäjän (1964), Ruotsin (1971) sekä Norjan (1980) kanssa rajavesistösopimus, joilla edistetään vesiensuojelua yhteisissä vesistöissä. Kokemuksia hyödynnetään UNECE:n yhteistyössä sekä muussa vesiensuojeluun ja vesivarojen yhdennettyyn suunnitteluun liittyvässä kansainvälisessä yhteistyössä. EU:n vesipolitiikan
puitedirektiivin toimeenpanossa Suomi valmistelee Ruotsin ja Norjan kanssa yhteen
sovittaen vesienhoitosuunnitelmat yhteisille vesistöalueille.
Suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta Suomen ja Norjan välillä tehty
sopimus (32/1981)
Rajavesistökomission tehtävänä on toimia Suomen ja Norjan hallitusten välisenä yhteistyö- ja yhteyselimenä rajavesistöjä koskevissa kysymyksissä. Tässä tarkoituksessa
rajavesistökomission tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
asioista, jotka koskevat Suomen ja Norjan välisten rajavesistöjen hoitoa, niiden tilan
ja veden laadun seurantaa ja valvontaa, kalastusoloja, veden pilaantumisen ehkäisemistä, rajavesistöön rakentamista ja rajavesistön säännöstelyä sekä muissa sellaisissa
asioissa, joiden vaikutukset ilmenevät rajavesistöissä.
Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten tulee ilmoittaa rajavesistökomissiolle
suunnitelmistaan, jotka olennaisella tavalla koskevat tai sivuavat rajavesistöjä ja joiden toteuttamisen vaikutukset sanotulla tavalla ilmenevät rajavesistöissä.
Sopimusta sovelletaan vesialueilla, jotka käsittävät ne osat Rajajokea, Skietshamjokea, Inarinjokea ja Tenojokea, joita pitkin valtakunnanraja kulkee, sekä ne järvet, joet
ja purot, jotka rajaviiva leikkaa. Sopimusta sovelletaan myös niillä vesistöalueilla,
joiden osia rajavesistöt ovat, sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka voivat aiheuttaa
rajavesistöissä vahingollisia ja haitallisia seurauksia.
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Suomen ja Venäjän välinen rajavesistösopimus käsittää kaikki Suomen itärajan ylittävät vesialueet. Yhteistyötä hoitaa suomalais-venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio. EU:n lainsäädäntö ei velvoita Venäjää, mutta direktiivin edellyttämiä toimia
pyritään edistämään myös Venäjän kanssa yhteisillä vesistöalueilla.
Suomi on ehdottanut, että kansainvälisen vesienhoitoalueen perustamiseksi neuvotellaan nykyiseen Suomen ja Norjan väliseen rajavesistösopimukseen liitettävä
pöytäkirja (”protocol”). Alkuperäistä rajavesistösopimusta ei ehdoteta avattavan
uudelleen neuvoteltavaksi.
Rajavesistösopimukseen liitettävässä pöytäkirjassa osapuolet perustaisivat suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen. Se käsittäisi:
a) Seuraavien vesistöjen, mukaan lukien järvien, vesistöalueet:
- Tenon ja Näätämöjoen alueet, Uutuanjoen vesistöalue (Munkelva Norjanpuolella) sekä
- ne vesistöt, jotka ovat rajajokien sivu-uomia tai laskevat rajajokiin
b) Paatsjoen vesistöalue Suomen ja Norjan alueella.
Sopimuksessa olisi tarkoitus sopia, että sen osapuolet ja niiden asianomaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä neuvoston direktiivin 2000/60/EY vaatimusten täyttämiseksi. Kansainvälisellä vesienhoitoalueella varmistetaan vesienhoitosuunnitelmien
koordinointi ja yhdennettyjen toimenpideohjelmien laatiminen.
Suomi on esittänyt, että suomalais-norjalainen rajavesistökomissio toimisi direktiivin
edellyttämänä koordinaatioelimenä.
Maiden välisessä rajavesistöyhteistyössä sovellettaisiin muilta osin 5.3.1980 tehtyä
maiden välistä rajavesistösopimusta.
Tulvadirektiivin ja vesipuitedirektiivin yhteensovittaminen
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi direktiivin tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta
(tulvadirektiivi, 2007/60/EY) 18.9.2007. Tulvadirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot arvioimaan alustavasti tulvariskit sekä laatimaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja ja tulvariskien hallintasuunnitelmia. Tulvadirektiivin toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Toimenpiteet sovitetaan yhteen vesipolitiikan
puitedirektiivin kanssa. Tulvadirektiivin soveltamisalana ovat kaikki vesistöt, niiden
osat ja rannikkoalueet. Viemäritulvat on mahdollista jättää tarkastelun ulkopuolelle.
Jäsenmaat voivat päättää tulvasuojelun tasot ja tulvariskien hallinnan keinot. Maa- ja
metsätalousministeriö on asettanut joulukuussa 2007 työryhmän valmistelemaan tulvadirektiivin toimeenpanoa ja tulvariskien hallintaa koskevia säädöksiä Suomessa.
Jäsenvaltioille on annettu ohjeeksi, että
• 2010 loppuun mennessä tehdään tulvariskien alustava arviointi, eli tunnistetaan ne vesistöt ja rannikkoalueet, joilla tulvariski on merkittävä
• 2013 loppuun mennessä laaditaan tunnistetuille tulvariskialueille tulvavaaraja tulvariskikartat
• 2015 loppuun mennessä laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat.
Tulvadirektiivin mukaan tehtävässä tulvariskien alustavassa arvioinnissa nimetään
alueet, joilla mahdollinen merkittävä tulvariski on olemassa tai sellaisen voidaan
olettaa esiintyvän. Arvioinnissa tarkastellaan vahinkoja ihmisten terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle. Arvioinnin perusteella
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nimetyille merkittäville tulvariskikohteille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat
ja tulvariskien hallintasuunnitelmat. Merkittävän tulvariskin määrittelyperusteet
voidaan päättää kansallisesti.
Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on esitettävä tulvariskien hallintatavoitteet ja
toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Suunnitelmien on käsiteltävä kaikkia tulvariskien hallinnan näkökohtia. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on sisällettävä toimenpiteitä, joilla tulvariskien hallintatavoitteet saavutetaan. Esimerkkeinä keinoista
tulvadirektiivissä on mainittu kestävien maankäyttötapojen edistäminen, veden pidättämisen parantaminen ja tulvavesien ohjaaminen tietyille alueille tulvatilanteessa.
Perinteisiä tulvasuojelukeinoja ovat säännöstelyt, perkaukset ja pengerrykset. Tulvavesiä voidaan pidättää metsissä, soilla ja pelloilla, ja säännöstelyjä voidaan tehostaa.
Maankäytön ohjauksella voidaan varmistaa rakennusten ja toimintojen kestävyys
myös ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottaen.
Tulvariskien hallintasuunnitelmat sovitetaan yhteen vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Tulvariskien hallintaa tarkastellaan tällä suunnittelukierroksella yleisellä tasolla
mm. tunnistamalla molemmille suunnitteluille yhteisiä piirteitä ja tavoitteita kuten
ilmastonmuutoksen hillintä. Seuraavan kierroksen toimenpideohjelmissa ja vesienhoitosuunnitelmissa asiaa täsmennetään ja toimenpiteiden valinnassa suositaan molempien näkökulmien kannalta parhaita toimenpiteitä. Suunnitelmilla on myös paljon yhteistä tietoperustaa, kuten karttapohjat, joiden hyödyntämismahdollisuuksia
edelleen selvitetään. Suunnittelun integroinnin tarpeita tarkennetaan tulvadirektiivin
toimeenpanoa koskevan lainsäädännön valmistuttua vuonna 2009.

2.2
Kansalliset ohjelmat ja suunnitelmat
Valtioneuvosto teki 2006 periaatepäätöksen, jolla sisävesien, rannikkovesien ja pohjavesien suojelulle annettiin uudet valtakunnalliset suuntaviivat (Vesiensuojelun
suuntaviivat 2015). Periaatepäätöksessä esitetään tavoitteet ja toimet vesien tilan
parantamiseksi.
Maatalouden ympäristöpolitiikka perustuu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP)
periaatteisiin, joiden mukaisesti myös Suomessa toteutetaan maatalouden ympäristöohjelmaa. Ohjelma perustuu vapaaehtoisiin tilakohtaisiin sopimuksiin ja ympäristönhoidosta maksettavaan tukeen. Maatalouden vesiensuojelua rahoitetaan EU:n
maatalouden ympäristötuesta ja kansallisesta maatalouden investointituesta.
Vesienhoitoon mahdollisesti vaikuttavia kansallisen tason ohjelmia ja suunnitelmia
on laadittu eri toimialoille. Näitä ovat esimerkiksi: Kansallinen ilmastonmuutokseen
sopeutumisstrategia, Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, tiehallinnon ympäristöohjelma vuosille 2006–2010.

2.3
Alueelliset ohjelmat ja suunnitelmat
Vesienhoitoalueella on otettava huomioon saamelaisten oikeudellinen asema joka on
säädetty perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa. Saamelaiset ovat Suomessa
alkuperäiskansa, jolla on oma kieli ja kulttuuri. Suomen perustuslain (PeL) 17.3 §:n
mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään
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ja kulttuuriaan, PeL 121.4 §:n mukaan saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella
kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään. Tämä
koskee myös elinkeinojen harjoittamista ja tähän liittyvää kulttuuria.
Saamelainen kulttuuri jakautuu lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä materiaaliseen
ja henkiseen kulttuuriin. Materiaaliseen kulttuuriin kuuluvat muun ohella poronhoito, kalastus ja metsästys sekä näihin perustuvat elinkeinot ja näihin elinkeinoihin
liittyvä pienimuotoinen ja luontoa kunnioittava matkailuelinkeinotoiminta saamelaisten kotiseutualueella.
Alueelliset ympäristökeskukset ja niiden edeltäjät, vesi- ja ympäristöpiirit, ovat
sidosryhmiensä kanssa laatineet vesiensuojelua, -käyttöä ja vesihuoltoa koskevia
alueellisia yleissuunnitelmia ja vesistöalueen kehittämisohjelmia. Näiden suunnitelmien valmisteluun osallistuneet toimijat ovat sitoutuneet toteuttamaan suunnitelmien mukaisia toimia. Toimenpiteiden toteuttaminen on vielä osittain kesken ja
suunnitelmissa sovitut asiat on otettava huomioon vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa. Lisäksi on tehty alueellisia tulvasuojelusuunnitelmia, virtavesien ja järvien
kunnostustarveselvityksiä, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia sekä pohjavesien
suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen tähtääviä selvityksiä.
Maakuntasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat ovat keskeisiä myös vesiensuojelua
koskevien tavoitteiden toteuttamisessa. Maakunnan liitot laativat yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa omaa aluettaan koskevan maakuntasuunnitelman, joka
on maakunnan pitkän aikavälin strateginen suunnitelma. Maakuntasuunnitemassa
esitetään maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntaohjelmassa määritellään toimenpiteet maakuntasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, maakunnan kehittämisen
kannalta keskeisimmät hankkeet sekä arvio niiden rahoituksesta. Maakuntakaavassa
puolestaan varataan alueet ympäristöriskejä aiheuttavalle teollisuudelle ja yritystoiminnalle. Maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakuntaohjelma muodostavat
yhdessä maakunnan suunnittelun kokonaisuuden, joka tulee ottaa huomioon maakuntaa koskevia muita suunnitelmia, ohjelmia ja toimenpiteitä laadittaessa.
Muita vesienhoitoon vaikuttavia ohjelmia ja suunnitelmia on laadittu eri toimialoille.
Näitä ovat esimerkiksi kalataloutta koskevat ohjelmat, alueelliset metsäohjelmat,
maaseudun kehittämisohjelmat, maaseutusuunnitelmat sekä muut eri toimijoiden
sektorikohtaiset alueelliset suunnitelmat.
Lisäksi alueella on toteutettu ja toteutetaan lukuisa joukko erilaisiin kunnallisiin, ylikunnallisiin, maakunnallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin EU-rahoitteisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin liittyviä hankkeita, joilla on merkitystä vesiensuojelussa. Tällaisia
pääosin paikallisia hankkeita voivat olla esimerkiksi vesistöjen kunnostushankkeet
sekä vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja kansainvälisiä vesistöjä koskevat monikäyttösuunnitelmat.
Tarkempaa tietoa on saatavilla alueellisten ympäristökeskusten Internet-sivuilta
osoitteesta www.ymparisto.fi > Lappi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö Lapissa > Toimenpideohjelmat.
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3		Vesienhoitoalueen yleiskuvaus

3.1
Luonnonolot, maankäyttö ja asutus
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen kansainvälinen vesienhoitoalue kattaa Tenojoen, Näätämöjoen, Uutuanjoen ja Paatsjoen vesistöalueiden, sekä Venäjälle laskevan Tulomajoen latvavesistöalueen (kuva 3.1.1). Vesienhoitoalueen pinta-ala Suomen puolella on
25 566 km2, mikä on noin kaksi kolmasosaa valuma-alueiden pinta-alasta.
Vesienhoitoalue kuuluu kokonaisuudessaan Fennoskandian kilven luonnonmaantieteelliseen alueeseen. Pieni osa Tenon vesistöalueesta Norjan puolella kuuluu Kaledonian vuoriston luonnonmaantieteelliseen alueeseen.
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Kuva 3.1.1. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalue.
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Tenon latvajoet Inarijoki ja Karasjoki saavat alkunsa Ruijan laajalta tunturiylängöltä.
Teno–Inarijoen laakso on geologisesti jäätikkökulutuksen muotoilema, poikkileikkaukseltaan U-kirjaimen muotoinen laakso. Joki virtaa monin paikoin 200–300 m
ympäröivää tunturiylänköä alempana.
Paatsjoen vesistöalue jakautuu länsi- ja eteläosien tunturialueeseen sekä alavampaan
Inarijärven altaan alueeseen. Tunturialueella korkeuserot ovat suuria, absoluuttisen
korkeuden vaihdellessa 150–600 m merenpinnan yläpuolella (mpy). Inarijärven ympärillä oleva alue on korkeussuhteiltaan vaihtelevan kumpuilevaa maastoa, korkeuden vaihdellessa tavallisimmin 100–200 m mpy (kuva 3.1.2).
Moreeni on yleisin maalaji Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella, kuten
muuallakin Pohjois-Suomessa (kuva 3.1.3). Maapeite on monin paikoin ohut ja kalliopaljastumia on runsaasti. Laaksoihin (mm. Tenojoen ja Utsjoen laaksot) on muodostunut
harjuja ja deltoja. Lisäksi joki on aikojen kuluessa kasannut suuria hiekkakerrostumia,
joihin se on sittemmin kaivanut eri korkeustasoille viljely- ja asuinsijoina toimivia jokiterasseja. Paatsjoen alueelle ovat ominaisia jäätikön virtaussuuntaan, pohjoiskoilliseen,
suuntautuvat moreenista koostuvat drumliinit, viirut ja selänteet.
Pääosa Tenon alueen kallioperästä koostuu samoista geologisista muodostumista
kuin muukin Pohjois-Suomi eli graniittigneissialueista, liuskealueista ja syväkivialueista. Kallioperälle on ominaista happamuus, mikä näkyy maaperässä ja siten
myös kasvillisuudessa vaateliaiden lajien puuttumisena.

Kuva 3.1.2. Korkeussuhteet Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
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Kuva 3.1.3. Maaperä Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.

Kuva 3.1.4. Kallioperä Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
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Kuva 3.1.5. Maankäyttö Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.

Pääosa Paatsjoen vesistöalueen kallioperästä kuuluu Lapin granuliittialueeseen (kuva
3.1.4). Granuliitit ovat gneissimäisiä kiviä, joille on tyypillistä kova ja alumiinirikas mineraali, granaatti. Granaattigneissi- ja granuliittialueiden välissä on luode–kaakkosuuntainen
rajavyöhyke, jossa esiintyy kiilleliuskeita ja kiillegneissejä. Paatsjoen vesistöalueen länsiosa
ulottuu liuskealueelle, jossa esiintyy liuskeiden lisäksi vulkaanisia ja emäksisiä kiviä.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella viljellyn maa-alan osuus on pieni.
Vesienhoitoalueen peltopinta-ala on noin 800 ha (0,03 % vesienhoitoalueesta). Vesienhoitoalueen kokonaispinta-alasta noin 82 % on metsiä ja avoimia kankaita, noin 10 %
avosoita ja muita maa-alueita, ja noin 8 % vesialueita (kuva 3.1.5).
Vuonna 2005 alkutuotannossa työllistyi Utsjoella 48 ja Inarissa 268 ihmistä. Yrityssektorilla suurimpia työllistäjiä ovat kauppa ja porotalous. Paatsjoen vesistöalueella oli
15 päätoimista maitotilaa vuonna 1994. Porotalous on tärkein luontaiselinkeino. Noin
150 perhettä saa pääasiallisen toimeentulonsa porotaloudesta Inarin alueella. Utsjoen
kunnan alueella ammattiporomiehiä oli noin 60 vuonna 2004. Pääosa vesienhoitoalueesta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Alueella harjoitetaan saamelaisporonhoitoa ja kalastusta. Kalastus on Utsjoen alueella merkittävä elinkeino erityisesti
matkailullisesti ja Inarin alueella harjoitetaan myös ammattimaista kalastusta.
Tenojoen ja Paatsjoen vesistöalueet ovat metsätalouden reuna-aluetta, sillä ilmastolliset tekijät rajoittavat metsän kasvua ja uudistumista. Alueella on runsaasti korkeita lakialueita, jotka ovat yleensä metsätaloudellisten toimenpiteiden ulkopuolella.
Alueella on runsaasti myös erilaisia suojelualueita, jotka ovat pääosin metsätalouskäytön ulkopuolella. Ilmasto- ja maaperätekijöistä johtuen alueella ei ole tehty
metsäojituksia tai lannoituksia. Metsätalouteen liittyvä maanpinnan käsittely oli
vähäistä 1970-luvun puoliväliin saakka, minkä jälkeen se tehostui ollen laajinta 1980-
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luvulla. Inarin kunnan alueella vuotuiset käsittelypinta-alat olivat noin 160–900 ha.
1980-luvun jälkeen hakkuiden ja maanmuokkausten määrät ovat pienentyneet. Merkittävä tunturikoivikoihin vaikuttava luontainen tekijä on tunturi- ja hallamittarin
toukkien aiheuttamat tuhot. Esimerkiksi 60-luvulla tunturimittari tuhosi yli 60 %
Utsjoen koivikoista ja niistä yli 30 % on jäänyt uusiutumatta. Viime vuosina Utsjoen
alueella ja Norjan puolella Tenon laaksossa hallamittarin toukat ovat aiheuttaneet
samankaltaista tuhoa koivikoille.
Vesienhoitoalueella on vähän teollisuutta. Utsjoen kunnassa on pieniä lohen ja poronlihan jalostuslaitoksia. Norjassa Austertanassa sijaitsee kvartsiittikaivos.
Vesienhoitoalueen väkimäärä Suomenpuolella on noin 9 000 asukasta ja väestöntiheys noin 0,3 asukasta/km2. Yhteensä vesienhoitoalueella asuu noin 40 000 asukasta.
Tenojoen vesistöalueella asutus Suomen puolella on keskittynyt Utsjoen, Nuorgamin
ja Karigasniemen taajamiin. Norjan puolella Karasjoelle ja Tana Bruhun. Paatsjoen
vesistöalueella Suomen puolella asutus on keskittynyt Ivalon ja Inarin taajamiin,
Etelä-Varankiin Norjassa ja Nikelin kaupunkiin Venäjällä.

3.2
Pintavedet
Joet ja järvet
Tenojokilaakson ilmasto on Golf-virran ja Jäämeren läheisyyden ansiosta huomattavasti leudompi kuin vastaavilla leveysasteilla muualla maapallolla. Terminen kesä
on kuitenkin lyhyt, keskimäärin alle 70 päivää.
Paatsjoen vesistöalue kuuluu mantereisempaan ilmastovyöhykkeeseen, jolle ovat ominaista voimakkaat vuodenaikaiset lämpötilan vaihtelut. Terminen kasvukausi Paatsjoen
vesistöalueella on keskimäärin 120–125 vrk. Paatsjoen vesistöalueella vuotuinen sadanta
on ollut keskimäärin noin 530 mm, josta valunta 330 mm ja haihdunta 200 mm.
Vesienhoitoalueella on viisi päävesistöaluetta, joista kaikki laskevat Jäämereen (taulukko 3.2.1). Alueen suurin vesistö on Teno, jonka lähes 15 000 km2:n laajuisesta
valuma-alueesta noin kolmasosa on Suomen puolella. Inarijokea ja Tenojokea pitkin
kulkevan Suomen ja Norjan rajan pituus on 288 km. Koska Teno laskee pohjoiseen ja
sulaminen alkaa usein latvavesistä, jääpatojen syntymisen riski joen alajuoksulla on
erityisen suuri. Kevään tulvan lisäksi myös kesän ja syksyn runsasvetisinä kausina
voi esiintyä tulvia. Tenon Alakönkäällä virtaaman vuosimaksimien keskiarvo (MHQ)
on noin kahdeksankertainen keskiarvoon (MQ) verrattuna.
Suomessa sijaitsevalta valuma-alueeltaan suurin vesistö hoitoalueella on Paatsjoen
vesistö, joka saa alkunsa Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kunnan alueilta. Vesienhoitoalueen kymmenestä suurimmasta järvestä kahdeksan sijaitsee Paatsjoen
vesistöalueella. Vesistön keskusjärvi, Inarijärvi, on vesienhoitoalueen ylivoimaisesti
suurin järvi (taulukko 3.2.2), ja Suomen kolmanneksi suurin järvi. Inarijärven tilavuus
on noin 15,9 km3, maksimisyvyys 92 m ja keskisyvyys 14,3 m.
Kaikkiaan vesienhoitoalueella on noin 311 yli 50 ha:n suuruista järveä, joiden yhteisala
on noin 1 740 km2. Jokia, joiden valuma-alue on vähintään 100 km2, on vesienhoitoalueella 74.
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Taulukko 3.2.1. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen päävesistöalueiden perustiedot.
Päävesistöalue

Pinta-ala
(km2)1

Teno
Näätämöjoki
Uutuanjoki
Paatsjoki
Tulomajoki

14 891
2 962
403
14 512
4 875

Suomen
puolella
(km2)1
5 134
2 354
232
14 492
3 241

Järvisyys
(%)1
3,1
11,4
9,1
12,4
1,3

Jokien
pituus
(km)2
567
117
6
1 021
356

Keskivirtaama
(m3/s)
1991–20053
185
8
163
212

Max.virtaama
keskimäärin (m3/s)
1991–20053
1 524
64
368
1992

Yhteensä
37 643
25 472
2 061
1 Ekholm 1993. Suomen vesistöalueet.
2 Joet, joiden valuma-alueen pinta-ala on yli 100 km2. Pituus laskettu pääosin mml 1:250 000 rantaviivaaineiston perusteella.
3	 Virtaamatiedot jaksolta 1991–2005. Korhonen J. 2007. Hydrologinen vuosikirja 2000–2005. Suomen 		
ympäristö, Luonnonvarat 44.

Taulukko 3.2.2. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen kymmenen suurinta järveä
(Ympäristöhallinnon järvirekisteri).
Järvi

Vesistö

Inarijärvi
Mutusjärvi
Nitsijärvi
Iijärvi
Pautujärvi
Rahajärvi
Paatari
Suolisjärvi
Sevettijärvi
Nammijärvi

Paatsjoki
Paatsjoki
Paatsjoki
Näätämöjoki
Paatsjoki
Paatsjoki
Paatsjoki
Paatsjoki
Näätämöjoki
Paatsjoki

Pinta-ala (km2) Rantaviiva (km) Järvityyppi
1 040,3
50,4
41,2
37,0
24,2
22,1
20,5
19,4
17,8
15,0

3 277,8
160,1
199,9
99,3
48,4
74,5
47,1
111,7
84,5
75,7

Suuri vähähumuksinen
Suuri vähähumuksinen
Suuri vähähumuksinen
Pohjois-Lapin järvet
Pohjois-Lapin järvet
Vähähumuksinen
Vähähumuksinen
Vähähumuksinen
Vähähumuksinen
Matala vähähumuksinen

Vesienhoitoalueen vesistöt ovat pääosin oligotrofisia (karuja) ja kirkkaita tai lievästi
humuspitoisia. Pinta-alaltaan yli 5 km2 kokoiset järvet ovat vähähumuksista tyyppiä
yhtä lukuun ottamatta (Syysjärvi Paatsjoen vesistöalueella). Jokien valuma-alueet
ovat enimmäkseen kangasmaita, vain neljä valuma-alueeltaan yli 200 km2 kokoista
jokea on luokiteltu turvemaiden joiksi (Vai-, Sota-, Repo- ja Ylä-Ivalojoki).
Vesienhoitoalueella on vesistöjen happamoitumisherkkyyden suhteen hyvin erilaisia
alueita. Vesienhoitoalue on pääosin suhteellisen happamoitumisherkkää aluetta, sillä
graniitti- ja gneissivaltaisen kallioperän alueilla kallioperän rapautuvuus on vähäistä.
Lisäksi maaperä on ohut ja kalliopaljastumia on runsaasti.

3.3
Pohjavedet
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokittelu
Pohjavesialueita on maassamme kartoitettu järjestelmällisesti jo noin 30 vuoden ajan.
Viimeisin ja kattavin kartoitus tehtiin vuosien 1986 ja 1995 välisenä aikana. Tällöin
pohjavesialueet myös luokiteltiin niiden vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeen mukaan kolmeen luokkaan. Vuodesta 1996 lähtien pohjavesialueiden
kartoitus- ja luokitustyötä on päivitetty ja tarkennettu pääosin ympäristöhallinnon
virkatyönä (kuva 3.3.1).
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Kuva 3.3.1. Kartoitetut pohjavesialueet Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.

I-luokan pohjavesialueella, eli vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella tarkoitetaan alueellisen ympäristökeskuksen määrittämää pohjavesialuetta,
jonka pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään
20–30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi kriisiajanvedenhankintaa varten vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa.
II-luokan pohjavesialueella, eli vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella
tarkoitetaan alueellisen ympäristökeskuksen määrittämää pohjavesialuetta, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle toistaiseksi ei ole osoitettavissa
käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai teollisuuden vedenhankinnassa.
III-luokan pohjavesialueella, eli muulla pohjavesialueella tarkoitetaan alueita, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi.
Vesienhoitosuunnitelmissa on pohjavesien tehty valtakunnallinen linjaus, jonka mukaan tarkastelu kohdistuu tällä hetkellä merkittävimpiin ja tutkittuihin I- ja II-luokan
pohjavesialueisiin.
Pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta löytyy lisätietoa ympäristöhallinnon www-sivuilta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö >
Pohjaveden käyttö > Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus.
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Pohjavesivarat
Pohjavesialuekartoitusten yhteydessä arvioitiin myös vedenottoon suunnitelluilla
ensimmäisen luokan pohjavesialueilla muodostuvan pohjaveden määrä (taulukko 3.3.1). Arviot perustuvat pohjaveden muodostumisalueiden pinta-alaan sekä
arvioon pintamaan vedenläpäisevyydestä ja sadannasta. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella muodostuvan pohjaveden kokonaismääräksi arvioitiin noin
265 339 m3/vrk.
Vesienhoitoalueen arvioidut pohjavesivarat ovat nykyiseen käyttöön nähden runsaat,
sillä käyttö on vajaa 20 % muodostuvan I-luokan pohjaveden määrästä. Laadultaan
vesienhoitoalueen pohjavedet ovat useimmiten pehmeitä ja lievästi happamia tai
neutraaleja. Rautaa ja mangaania on suhteellisen vähän.
Taulukko 3.3.1. Pohjavesialueiden lukumäärä, pinta-alat ja muodostuvan pohjaveden määrä Tenon–
Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Pohjavesialueluokka

Pohjavesialueiden
lukumäärä

Pinta-ala
(km2)

Pohjavesivesialueiden
pinta-alan suhde koko
VHA:een pinta-alaan (%)

Arvio
muodostuvasta
vesimäärästä (m3/d)

I-luokka
II-luokka
III-luokka

14
10
374

18,7
62,5
772,5

0,1
0,2
3,0

8 132
2 080
255 127

Yhteensä

398

853,7

3,3

265 339

3.4
Toimintaympäristön muutokset
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavoin vesivaroihin, muuhun ympäristöön ja
yhteiskuntaan. Vaikutukset ovat jo osin havaittavissa, mutta niiden arvioidaan lisääntyvän olennaisesti vuosisadan loppupuolelle edettäessä. Tiedot ilmastonmuutoksen
vaikutuksista ovat vielä puutteellisia, ja lyhyellä aikavälillä monet muut vesienhoitoon liittyvät tekijät ovat selvästi merkittävämpiä vesien tilan kannalta. Sen vuoksi
ilmastonmuutosta tarkastellaan tällä suunnittelukaudella yleisellä tasolla ja lähestymistapaa tarkennetaan tulevilla kierroksilla.
Veden kiertokulussa liikkuvat vesimäärät ja niiden ajallinen vaihtelu ovat keskeisiä
vesien ekologisen tilan kannalta. Virtaaman voimakas ajallinen vaihtelu on usein
luonteenomaista luonnontilaisille jokivesille. Toisaalta vesienhoidon tavoitteena on
myös luontaisista vesimääristä tai niihin kohdistuvista säätelytoimista riippuvien
tulvien ja kuivuuden haittavaikutusten vähentäminen. Tulvadirektiivin toimeenpanon kytkeminen vesienhoitoon varmistaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten tarkastelun molemmista näkökulmista seuraavilla suunnittelukierroksilla. Myös
kuivuusriskien käsittelyyn vesienhoidossa ollaan kehittämässä yhteiseurooppalaista
lähestymistapaa ilman varsinaista direktiiviä.
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Seuraavien suunnittelukausien toimenpideohjelmissa ja vesienhoitosuunnitelmissa
pyritään täsmentämään tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden kiertokulkuun, vesistön kuormitukseen ja tilaan sekä tilaa parantaviin toimenpiteisiin. Samalla
tarkastellaan mm. tarvetta
• kehittää seurantaohjelmia vaikutusten havaitsemiseksi
• tehdä muutoksia vesimuodostumien tyypittelyssä ja tyyppien referenssioloissa
• kehittää tietoperustaa ilmastonmuutoksen huomioon ottamiseksi toimenpideohjelmissa ja kytkeä suunnittelua tässä mielessä entistä läheisemmin muihin
vesien käyttötarkoituksiin ja maankäytön suunnitteluun
• ottaa huomioon ilmastonmuutoksen tarkasteluun paremmin soveltuva,
vesienhoitolain ulottuvuutta (2027) pidempi aikaskaala, esimerkiksi 40 vuotta.
Alla on kuvattu ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin ja erilaisiin toimintoihin
yleisesti ja joidenkin toimenpideohjelma-aluetta koskevien erityispiirteiden osalta.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset
Tuoreimpien ilmastoskenaarioiden mukaan Suomen keskilämpötila vuonna 2020 on
1,2–1,8 ºC korkeampi kuin vertailujaksolla 1971–2000. Vuodelle 2050 kasvuskenaario
on 2,3–3,7 ºC, vuodelle 2080 se on 3,1–6,2 ºC. Vastaavat sadannan kasvuskenaariot ovat
4–6 %, 8–13 % ja 11–23 %. Sadannan rankkuus kasvaa enemmän kuin keskisadanta.
Suurin vuorokausisadanta kasvaa talvella 20–40 %, kesällä 10–30 % vuosisadan loppuun mennessä. Nämä uudet skenaariot eivät merkittävästi poikkea aiemmista; sadannan kasvuennuste on kuitenkin jossain määrin noussut erityisesti loppukesällä.
Ilmastonmuutoksen tärkein vaikutus Suomen sisävesien hydrologisiin oloihin on
siitä aiheutuva muutos valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuksien vuodenaikaiseen
jakaumaan. Vuosittaisen valunnan on arvioitu muuttuvan -5 … +10 % vesistöalueesta
riippuen. Ilmaston muuttuessa talven valunta kasvaa merkittävästi lumen sulamisen
ja vesisateiden lisääntymisen vuoksi. Pohjois-Suomessa varastotilavuutta tarvitaan
edelleen lumen sulamisesta aiheutuvien kevättulvien pienentämiseen. Järvien säännöstelylupia joudutaan tarkistamaan muuttuvien hydrologisten olojen myötä.
On todennäköistä, että Pohjois-Suomessa lisääntyvät talvisademäärät yhdistettynä
aluksi vähäiseen lämpötilan nousuun johtavat mahdollisesti lähivuosikymmeninä
kevättulvien riskin kasvuun. Suurimmat tulvat ovat tulevaisuudessa edelleen lumen
sulamistulvia. Sulamisvedet tulvivat voimakkaasti esimerkiksi Kittilässä ja Ivalossa
keväällä 2005. Pohjois-Suomen jokivesissä kevättulvien odotetaan kasvavan muutaman vuosikymmenen aikana lisääntyneen lumisadannan takia erityisesti Kemijoen,
Ivalo- ja Tornionjoen valuma-alueilla, mutta pienenevän myöhemmin lämpenemisen
edetessä skenaarioiden mukaisesti.
Periaatteessa lumipeitteisen ajan ja lumipeitteen vähenemisellä ja talvella sulana
pysyvän alueen laajenemisella voi olla myönteisiä vaikutuksia, koska ne helpottavat kevättulvia ja tasaavat vesistöjen vuodenaikaisvaihtelua. Samalla pohjavesien
imeytymisaika pitenee ja pohjavesivarat kasvavat. Muutokset tulvien ajoittumisessa
vaikuttavat vesivoimatuotantoon ja vesistöjen säännöstelykäytäntöihin. Talvivalunnan kasvun ja kevättulvien pienenemisen aikaansaama ohijuoksutustarpeen väheneminen johtaisi vesivoimalla tuotetun energian määrän kasvuun.
Vedenhankinnan kannalta tärkeiden alivirtaamien määrällisistä muutoksista ei tiettävästi ole tehty arvioita, mutta järvien vedenkorkeusskenaariot viittaavat alivirtaamajaksojen pitenemiseen ja kesäkauden virtaamien pienenemiseen.
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Ilmastonmuutos voimistaa vesiekosysteemien ravinnekuormitusta ja sitä kautta rehevöitymistä ja siitä aiheutuvia ongelmia. Valunnan kasvaessa myös huuhtoutumat
lisääntyvät. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Etelä- ja Lounais-Lapin alueelle.
Peltojen ja metsien lumettomuus tulee lisäämään ravinteiden ja orgaanisen aineksen
huuhtoutumista vesistöihin. Veden lämpötilan ja ravinne- ja kiintoainekuormituksen
noustessa planktonlevästön kasvu lisääntyy ja happitilanne heikkenee järvissä ja rannikkovesissä etenkin pienten virtaamien aikana. Myös vesien bakteerimäärät saattavat
lisääntyä. Lämpenemiselle herkät kalalajit, kuten nieriä, saattavat taantua pienimmissä ja
matalimmissa järvissä. Jääpeitekauden lyheneminen on toisaalta happitilanteen kannalta
eduksi. Kuormituksen ja levätuotannon kasvu ilmenee veden samentumisena, sinileväkukintoina ja happikadon aiheuttamina kalakuolemina. Muutokset johtavat pidemmällä
aikavälillä eliöstön rakenteen pysyviin muutoksiin ja lajiston yksipuolistumiseen.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjavesivaroihin on tutkittu paljon vähemmän kuin
pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia. Talviaikaiset pohjavedenkorkeudet näyttäisivät
nousevan, kesäaikaiset laskevan hieman loppukesästä. Kesän ja syksyn alimmat
pohjavedenkorkeudet voivat kuivina kausina painua entistä alemmas. Tämä kuivien
kausien paheneminen lisää pohjavesivarojen varassa olevan vesihuollon riskejä ja
ongelmia. Suurissa pohjavesimuodostumissa sadannan ja sulannan vuodenaikaisrytmi
vaikuttaa vähemmän kuin pienissä. Alimmat korkeudet ovatkin esiintyneet kaikkein
suurimmissa pohjavesimuodostumissa vasta pintavesien kuivakausien päätyttyä.
Kesäsateet eivät ole niin tehokkaita pohjaveden muodostumisen kannalta kuin vesisateet syksyllä ja alkutalvesta ja sulamisvedet loppukeväällä, kun maan pintakerros
on jo vedellä kyllästynyt ja pintavedet pääsevät suoraan pohjaveteen. Myös pohjaveden laatu saattaa kuivuusjaksoilla heiketä pienissä pohjavesimuodostumissa, koska
alentuneet pohjavedenvirtaamat voivat johtaa hapen puutteeseen sekä liuenneen
raudan, mangaanin ja muiden aineiden kohonneisiin pitoisuuksiin. Tästä saatiin
viitteitä vuosien 2002–2003 kuivuuden aikana.
FINADAPT-projektissa on arvioitu ilmastonmuutoksen vaikutuksia muilta osin ympäristöön, ihmisiin ja elinkeinoihin. Ilmastonmuutoksen ei odoteta vuoteen 2050
mennessä aiheuttavan merkittäviä terveysriskejä Suomen väestölle. Eliöstöön sen
odotetaan vaikuttavan yhä voimakkaammin. Uudet lajit ja elinympäristöt levittäytyvät pohjoisemmaksi alkuperäisten lajien ja elinympäristöjen kustannuksella. Jotkut
kalalajit, etenkin lohikalat, voivat kärsiä muutoksesta.
Hyötyviä tuotantosektoreita voivat Suomessa olla maa- ja metsätalous sekä lämmitysenergian kuluttajat. Vesivoiman tuotantopotentiaali kasvaisi nykyisissä laitoksissa
10 % ja matkailuala voi saada suhteellista hyötyä Euroopan mittakaavassa. Kiinteistöjen ja liikenteeseen liittyvän rakentamisen kustannukset lisääntyisivät jonkin verran lähivuosikymmeninä ja enemmän myöhemmin. Koko kansantalouden kannalta
muutoksia on pidetty melko vähäisinä, mutta korostettu niiden epävarmuutta sekä
kansallisesta että varsinkin globaalien vaikutusten näkökulmasta.

Muut toimintaympäristön muutokset
Maa- ja metsätalous
Lappilainen maatalous perustuu maidon- ja lihantuotantoon. Maatalouden rakennemuutos aiheuttaa maatilojen koon kasvua ja tuotannon keskittymistä. Maatilojen
vähenemisestä huolimatta maataloustuotannon volyymi ei Lapissa juurikaan ole
pienentynyt. Alueen kasvinviljelytilat tuottavat rehua lähinnä poroille.
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Lapin maatalouden tuotantorakenne on vesistöjen kannalta siinä mielessä hyvä, että
pitkäkestoisella nurmiviljelyllä ehkäistään fosforipäästöjä ja eroosiota. Keskittyminen lisää paineita lannan hyötykäytön kehittämiseksi mutta toisaalta voimakkaasti
kohonneet lannoitteiden hinnat luovat painetta lannankäytön tehostamiseen.
Lapin metsäohjelman mukaan tulevina vuosina keskitytään nuorten metsien hoitoon
ja kunnostusojitukseen. Vesienhoitoalue sijaitsee kannattavan ojitusrajan (lämpösumma 750 dd) pohjoispuolella eikä kunnostusojituksia tehdä. Hakkuutavoitteet ovat
suuremmat kuin edellisellä ohjelmakaudella. Energiapuun korjuumäärä on kasvamassa. Venäjältä puun tuonnin väheneminen tai loppuminen puutullien seurauksena
kasvattaa kotimaisen puun kysyntää
Asutus ja matkailu
Vuoteen 2015 mennessä vesienhoitoalueella vakituisesti asuvan väestön määrä vähenee. Haja-asutuksesta osa tulee keskitetyn viemäröinnin piiriin, mikä vähentää
vesistökuormitusta. Pääpaino on viemäriverkostojen laajentamisessa keskusten
läheisyydessä sekä keskitettyjen jätevesijärjestelmien rakentamisessa. Haja-asutuksen
ravinnekuormituksen väheneminen riippuu myös jätevesiasetuksen toimeenpanon
onnistumisesta.
Matkailijoiden määrä on kasvanut ja kasvanee edelleen. Alueen isojen matkailukeskusten vesihuoltoratkaisut on saatettu nykyaikaiselle tasolle, eikä vuoteen 2015
mennessä ole suunnitteilla suurempia vesihuoltohankkeita. Inarijärvellä loma ym.
rakentaminen voi mahdollisesti lisääntyä.
Kaivosteollisuus
Lappi on malmikriittistä aluetta ja malmin etsintä on Lapissa nykyisin hyvin intensiivistä. Alueella toimii lukuisia malminetsintäyhtiöitä ja lähivuosina vesienhoitoalueella on vireillä Soklin kaivoshanke Savukoskella, mihin liittyy myös mahdollinen
rautatien rakentaminen.

3.5
Uudet hankkeet
Vesienhoitoalueella suunnitteilla olevia hankkeita, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia vesien tilaan:
• Soklin kaivoshanke, Savukoski (vaikutuksia mahdollisesti myös Kemijoen
vesienhoitoalueelle).
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4		Suunnitelmassa tarkasteltavat vedet

4.1
Tarkastelun periaatteet
Vesienhoidon suunnittelussa tarkastellaan pintavesiä vesimuodostumina, jotka ovat
järviä, jokia, näiden osia tai rannikkovesien osia. Vesienhoitosuunnitelman pintavesi
muodostumien tilan kuvauksessa ja EU:lle tehtävässä WISE-järjestelmän mukaisessa
raportoinnissa rajauksessa käytetään seuraavia periaatteita:
Vesienhoitosuunnitelmassa tarkastellaan kaikkia valuma-alueeltaan yli 200 km2 laajuisia jokia ja kaikkia yli 5 km2 kokoisia järvi. Seuraavalla vesienhoidon suunnittelukierroksella 2015–2021 on tavoitteena laajentaa tarkasteluiden piiriin tulevien
vesimuodostumien joukkoa siten, että suunnittelun piiriin tulisivat kaikki valumaalueeltaan yli 100 km2 joet ja yli 1 km2 järvet. Niitä voidaan kuitenkin tarkastella
jo nykyiselläkin suunnittelukierroksella, jos ne on arvioitu vesienhoidon kannalta
merkittäviksi. Pohjavesistä tarkastellaan kaikkia vedenhankintaan käytettäviä ja vedenhankintaan soveltuvia vesimuodostumia.
Vesienhoitosuunnitelmassa käsitellään myös pintavesimuodostumat, joille sijoittuu
vesipuitedirektiivin mukaisen suojelualue (erityinen alue). Tällaisia erityisiä alueita
ovat:
• Merkityksellinen Natura 2000 -verkkoon kuuluva alue, joka on VPD:n mukaisessa suojelualuerekisterissä.
• Talousveden ottoon käytettävä pintavesi, jonka veden otto on yli 10 m3/vrk
tai se palvelee yli 50 henkilöä, ml. tekopohjaveden muodostus.
• Vesienhoidon suunnittelun kannalta merkittävät, EU:lle raportoitavat uimavedet.

4.2
Järvet ja joet
Tyypittely
Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 7 §:n mukaan pintavedet
jaotellaan maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan tyyppeihin. Tyypittelyllä kuvataan pintavesien ominaispiirteet sellaisena, kuin ne ovat tai
olisivat ilman ihmistoiminnan vaikutusta. Tyypittely on ekologisen tilan luokituksen
perusvaihe. Kullekin tyypille määritellään vertailuolot, jotka puolestaan ovat lähtö-
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kohtana ihmistoiminnan vaikutuksen määrää kuvaavalle luokitukselle. Tyypittelyn
tulee olla, paitsi luonnontieteellisesti perusteltu, myös käytännössä toimiva ja ymmärrettävä. Tyypittely tehdään erikseen joille ja järville.
Tarkempaa tietoa tyypittelystä löytyy internetistä www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma > Vesienhoidon materiaalia. Suunnittelussa mukana
olevat vesimuodostumat löytyvät toimenopideohjelmista sekä ympäristöhallinnon
ympäristö- ja paikkatietopalvelusta www.ymparisto.fi/oiva.

Järvet
Vesienhoitoalueella tyypiteltiin kaikki yli 50 ha:n suuruiset järvet sekä viisi pienempää järveä. Yhteensä tyypiteltiin 316 järveä tai järven osaa (kuva 4.2.1, taulukko 4.2.1).
Tyypiteltyjen järvien yhteispinta-ala oli 1 742 km2.
Erityyppisten järvien lukumäärän perusteella tarkasteltuna vesienhoitoalueen järville
tyypillisiä piirteitä ovat kirkasvetisyys (ilmentää alhaista humuspitoisuutta) ja mataluus, sekä puurajan yläpuolelle sijoittuvat tunturialueiden järvet. Yhteenlasketusta
pinta-alasta Inarijärvi muodostaa yksinään 60 %.
Noin 65 % järvien yhteispinta-alasta kuuluu suurten vähähumuksisten järvien tyyppiin. Lukumäärän perusteella selvästi yleisimmät järvityypit eli matalat vähähumuksiset järvet ja Pohjois-Lapin järvet ovat kooltaan pieniä, sillä niiden yhteispinta-ala
on vain reilu viidennes koko järvialasta.
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Kuva 4.2.1. Järvien tyypit Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
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Taulukko 4.2.1. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen järvien jakautuminen eri tyyppeihin.
Tyyppi

Järvien
lukumäärä
tyypissä
0
0
41
1
122
0

Lukumäärän
%-osuus

38

12

198

12

Runsashumuksiset järvet

0

0

0

0

Runsasravinteiset ja
runsaskalkkiset järvet

1

0

1

0

Suuret humusjärvet
Suuret vähähumuksiset järvet
Pohjois-Lapin järvet – PoLa

0
3
110

0
1
35

0
1 132
213

0
65
12

Yhteensä

316

100

1 742

100

Hyvin lyhytviipymäiset järvet
Keskikokoiset humusjärvet
Matalat humusjärvet
Matalat runsashumuksiset järvet
Matalat vähähumuksiset järvet
Pienet humusjärvet
Pienet ja keskikokoiset
vähähumuksiset järvet

0
0
13
0
39
0

Järvien
pinta-ala
tyypissä (km2)
0
0
43
1
155
0

Pinta-alan
%-osuus
0
0
2
0
9
0

Järvityyppien alueellisessa jakautumisessa on havaittavissa painotuksia ainakin Pohjois-Lapin järvien osalta. Pohjois-Lapin järvistä suurin osa sijaitsee Tenon ja Näätämöjoen vesistöalueilla. Kaikkien muiden järvityyppien järvet sijaitsevat enimmäkseen
Paatsjoen vesistöalueella. Muista vesienhoitoalueista poiketen Tenon–Näätämöjoen–
Paatsjoen vesienhoitoalueella on vain vähän humusjärviä. Matalien humusjärvien
osuus tyypiteltyjen järvien lukumäärästä on noin 13 % ja pinta-alasta alle 3 %.

Joet
Vesienhoitoalueella tyypiteltiin kaikki joet, joiden valuma-alue on yli 100 km2 sekä
60 pienempää jokea. Yhteensä tyypiteltiin 134 jokea tai joen osaa (kuva 4.2.2, taulukko
4.2.2). Tyypiteltyjen jokiuomien yhteispituus oli 2 638 km.
Vesienhoitoalueen jokivesille on tunnusomaista vähäinen turvemaiden vaikutus. Tämän
takia alueen joet ovat pääosin kirkasvetisiä ja vähähumuksisia. Lukumäärältään yleisimpiä
jokityyppejä ovat pienet ja keskisuuret kangasmaiden joet, joista osa sijaitsee Pohjois-Lapin
tunturiylängöillä (PoLa-joet, yhteensä 37 % kaikista tyypitellyistä joista). Alle viidesosa
tyypitellyistä jokivesimuodostumista kuuluu humuksisiin turvemaiden tyyppeihin.
Taulukko 4.2.2. Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen jokien jakautuminen eri tyyppeihin.
Tyyppi

Erittäin suuret kangasmaiden joet
Erittäin suuret turvemaiden joet
Keskisuuret kangasmaiden joet
Keskisuuret turvemaiden joet
Pienet kangasmaiden joet
Pienet turvemaiden joet
Suuret kangasmaiden joet
Suuret turvemaiden joet
Erittäin suuret kangasmaiden joet – PoLa
Keskisuuret kangasmaiden joet – PoLa
Keskisuuret turvemaiden joet – PoLa
Pienet kangasmaiden joet – PoLa
Suuret kangasmaiden joet – PoLa
Yhteensä

Jokivesimuodostumien
lukumäärä
1
0
35
8
22
13
5
0
1
17
3
24
5
134

Lukumäärän
JokivesiUomien
%-osuus
muodostumien pituuden
pituus (km)
%-osuus
1
22
1
0
0
0
26
688
26
6
221
8
16
187
7
10
110
4
4
364
14
0
0
0
1
153
6
13
350
13
2
52
2
18
234
9
3
256
10
100
2637
100
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Jokityypit
Pienet turvemaiden joet
Keskisuuret turvemaiden joet
Keskisuuret turvemaiden joet (PoLa)
Pienet kangasmaiden joet
Pienet kangasmaiden joet (PoLa)
Keskisuuret kangasmaiden joet
Keskisuuret kangasmaiden joet (PoLa)
Suuret kangasmaiden joet
Suuret kangasmaiden joet (PoLa)
Erittäin suuret kangasmaiden joet
Erittäin suuret kangasmaiden joet (PoLa)

0

50

±

100 km
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Kuva 4.2.2. Jokien tyypit Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.

4.3
Suunnitelmassa tarkasteltavat pohjavedet
Vesienhoitosuunnitelmassa tarkastellaan I- ja II-luokan pohjavesialueita, jotka on esitetty luvussa 3.3. III-luokan alueet on jätetty vesienhoitosuunnitelman ulkopuolelle,
sillä niiltä ei yleensä ole käytettävissä muuta tietoa kuin laskennallinen antoisuus ja
maastohavainnointiin ja karttatulkintaan perustuva arvio pohjaveden muodostumisja purkautumisolosuhteista. Nämä eivät ole riittäviä tietoja, jotta alueiden käyttökelpoisuus tai hydrogeologiset olosuhteet voitaisiin luotettavasti määrittää.
Vedenhankintaa varten tärkeiltä pohjavesialueilta otetaan pohjavettä ihmisen käyttöön vähintään 10 talouden tarpeisiin eli käytännössä ainakin muutaman kymmenen
ihmisen tarpeisiin. Kyseisiä alueita käsitellään ns. erityisissä alueissa.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella on 398 pohjavesialuetta, joista
yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeitä pohjavesialueita (luokka I) on 14 kpl, vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (luokka II) on 10 kpl ja muita pohjavesialueita
(luokka III) 374 kpl, yhteensä 398 kpl.
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5		Erityiset alueet

5.1
Talousveden ottoon käytettävät vedet
Pohjavedellä on suuri merkitys Suomen vesihuollossa: Vesilaitokset ottavat noin
0,7 milj. m3 pohjavettä vuorokaudessa. Pohjaveden ja tekopohjaveden osuus vesilaitosten jakamasta vedestä on 60 % ja pohjavettä käyttää noin 3,5 milj. asukasta. Pohjaveden osuuden odotetaan tulevaisuudessa kasvavan lähinnä pohjaveden pintavettä
parempien ominaisuuksien ja vähäisen käsittelytarpeen ansiosta.
Pohjavesien luokituksessa on erityisesti otettu huomioon talousvedenotto. Vedenhankintaa varten tärkeistä (luokka I) pohjavesialueista otetaan tai tullaan suunnitelmien
mukaan ottamaan 20–30 vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi kriisiajan
vedenhankintaa varten vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa. Kyseisten pohjavesialueiden rajaukset, tiedot sijainnista, arvioidusta antoisuudesta ja seurantatiedot on tallennettu ympäristöhallinnon
ylläpitämään pohjavesitietojärjestelmään (POVET), josta ne luokituksen perusteella
voidaan erikseen yksilöidä tarvittaessa. Tietoja vedenottamoista, vedenottoluvista ja
vedenottomääristä tallennetaan vesihuoltolaitostietojärjestelmään (VELVET).
Vesienhoitoalueella on 7 pohjavedenottamoa, joissa vedenottomäärä on yli 100 m3/vrk.
Ne kaikki ovat yhdyskuntien käytössä. Vedenoton kokonaismäärä on noin 1 500
m3/d, mikä on vajaa 20 % I-luokan alueilla arvioidusta muodostuvasta pohjavesimäärästä.
Käytännössä kaikki vakituisesti asutut yksityistaloudetkin käyttävät Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella pohjavettä, joten pohjaveden käytön määrä
ei sinällään todennäköisesti paljon kasva vakituisen asutuksen piirissä vuoteen 2015
mennessä. Turistikeskuksien kasvusta riippuen kokonaisveden käyttö voi lisääntyä
jonkun verran.
Taulukko 5.1.1. Vesimuodostumat, joista otetaan vettä talousvedeksi.
Ryhmä/
kokoluokka

Pohjavesimuodostumien
(lkm)

Otettava
vesimäärä
(m3/d)

Pintavesimuodostumien
(lkm)

Otettava
vesimäärä
(m3/d)

yli 1 000 m3/d tai
yli 5 000 henkilön tarpeisii.

0

0

0

0

1000–250
250–100
<100

3
4
8

1 265
185
92

0
0
0

0
0
0

Yhteensä

15

1 542

0

0
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Saariselän keskusta-alueen vedenjakelua palveleva Luton pintavedenottamo on ollut
vakinaisessa käytössä vuoteen 2007 saakka ja on nykyisin Saariselän varavedenottamo.
Talousvedenottoon käytettävät tai käyttöönotettavat pohjavesimuodostumat on esitetty kuvassa 3.3.1.

5.2
Elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet
Suojelualueiden määrittely ja kartoitus
Suomen ympäristökeskuksessa on tehty yhteistyössä ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa Natura 2000 -alueiden valinta (Leikola ym. 2006).
Vesienhoitolain (1299/2004) 5 §:n 2 momentin mukaan Suomen ympäristökeskus ylläpitää näistä tiedoista laadittua rekisteriä. Rekisteriin kuuluvat näiden alueiden lisäksi
EU uimavedet ja vedenottovedet. Rekisteri on toistaiseksi useana osarekisterinä.
Rekisteriin liittäminen ei tuo uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita Natura 2000
-alueille. Natura-alueen ottaminen rekisteriin korostaa kuitenkin alueen merkitystä
ja huomioon ottamista vesienhoitosuunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja
lintudirektiivin suojelutavoitteet on myös otettava erityisesti huomioon ympäristötavoitteiden asettamisessa. Rekisteriin liitettäviin Natura-alueisiin liittyy myös
toiminnallisen seurannan velvoite, mikäli artikla 4 mukaiset ympäristötavoitteet eivät
toteudu.
Alueiden valintaperusteet
Elinympäristöjen ja lajien suojeluun määriteltyjen alueiden valinnassa on otettu huomioon keskeiset yhteisön lainsäädännön, eli ns. luontodirektiivin (92/43/ETY) ja ns.
lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaiset suojelualueet eli Natura 2000 -alueet, jotka
ovat merkittäviä vedestä riippuvaisten elinympäristöjen ja lajien suojelun kannalta.
Rekisteriin valittavilla Natura-alueilla tulee olla suuri luonnonsuojelullinen merkitys
niillä esiintyvien suoraan vedestä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien kannalta. Natura-alueiden keskinäisessä arvottamisessa on otettu huomioon seuraavat tekijät:
Päävalintakriteerit
1. Natura-alueella (SCI-alueet) esiintyvät luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen
I vesiluontotyypit ja vesistä suoraan riippuvaiset luontotyypit sekä Naturaalueen merkitys kyseisten luontotyyppien suojelulle.
2. Natura-alueella (SCI-alueet) esiintyvät luontodirektiivin liitteen II vesissä
esiintyvät ja vesistä suoraan riippuvaiset lajit sekä Natura-alueen merkitys
kyseisten lajien suojelulle.
3. Natura-alueella (SPA-alueet) esiintyvät lintudirektiivin (79/409/ETY) vesistä
riippuvaiset lajit, ja lajit, joille vesielinympäristöt ovat tärkeitä muuttoaikaisia
ruokailu- ja levähdyspaikkoja sekä Natura-alueen merkitys kyseisten lajien
suojelulle:
• direktiivin liitteen I lintulajit
• liitteeseen I kuulumattomat Suomessa säännöllisesti esiintyvät muuttolintulajit.
4. Kansallisesti uhanalaiset kalalajit.
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Muut käytetyt valintakriteerit
1 Natura-alueen suojelun taustalla olevat kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat, ym. huomattaviin vesiluonnon suojeluarvoihin viittaavat tiedot.
2. Muut kansallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät vesilajit ja Suomen kansalliset vastuulajit, jotka elävät vesiympäristössä.
Yllä esitettyjen kriteerien lisäksi valintaprosessiin vaikuttivat maantieteellinen kattavuus, luontotyypin sisäisen vaihtelun kattavuus, olemassa oleva tai suunnitteilla
oleva seuranta, Natura-alueen vesiin kohdistuvat ympäristöpaineet ja Natura-alueen
yhteys I–III-luokan pohjavesialueisiin.
Vesienhoidon tavoitteet suojelualueilla
Vesienhoitolain 21 §:n 2 momentin mukaan suojeltavaksi määritellyn alueen vesien
tilan tulee olla suojelun edellyttämällä tasolla viimeistään vuonna 2015. Naturaalueilla tarkastellaan pinta- ja pohjavesien tilaa suhteessa alueen suojeluperusteina
oleviin vesiluontotyyppeihin ja lajeihin. Pinta- ja pohjavesien tilan tulee olla sellaisella
tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja.
Vesistä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien vaatimukset asetetaan siis etusijalle
tilatavoitteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Niissä tapauksissa, joissa suojeluperusteena on esimerkiksi vesien luonnontilaisuus tai karuus ja kirkasvetisyys, vesienhoitolain mukainen hyvän tilan tavoite ei välttämättä ole riittävä. Myös jonkin
erityisesti suojellun lajin elinolot voivat edellyttää hyvää parempaa tilaa. Useimmissa
tapauksissa vesienhoitolain ja luonto- ja lintudirektiivin tavoitteet vesien tilan suhteen
ovat yhtenevät.
Kuitenkin esimerkiksi Natura-verkostoon kuuluvassa rehevöityneessä järvessä, jonka suojeluperusteena on runsas linnusto, linnuston esiintymisen edellytyksenä voi
olla järven korkeahko rehevyystaso. Vesienhoitolain perusteella järvi luokiteltaisiin
hyvää huonompaan tilaan ja olisi tehtävä toimenpiteitä tilan parantamiseksi. Koska
suojeluarvojen turvaamisen edellytyksenä on kuitenkin korkeahkon rehevyystason
ylläpitäminen, on vesienhoidon tilatavoite ko. kohteella tietyn rehevyystason ylläpitäminen suojeluarvojen turvaamiseksi.
Suojeltaviksi määritetyillä alueilla pohjavesien tila on nykyisellään hyvä ja riskitekijöitä näille alueille ei ole nähtävissä lähitulevaisuudessa.
Suojelualuerekisteriin valitut Natura-alueet
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella on elinympäristöjen ja lajien
suojeluun määritetyiksi alueiksi valittu 10 Natura-aluetta. Ne ovat merkittäviä vesiluontotyyppien ja lajien suojelun kannalta (kuva 5.2.1). Valittujen Natura-alueiden
pinta-ala maa-ala mukaan lukien on noin 12 919 km2.
Vesiluontotyypit
Yleisimmät vesiluontotyypit Tenojoenjoen vesienhoitoalueen Natura-kohteilla ovat
tulvametsät, tunturijoet ja purot sekä humuspitoiset lammet ja järvet. Vesiluontotyyppejä on käsitelty yksityiskohtaisemmin vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa.
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Kuva 5.2.1. Suojelualuerekisteriin valitut Natura 2000 -kohteet Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen
vesienhoitoalueella.

Lajit
Vesienhoitoalueelta suojelualuerekisteriin valituilla alueilla esiintyy yhteensä
23 vesiympäristöistä riippuvaa lintudirektiivin liitteen I lajia. Näistä 13 lajin kannat
Suomessa ovat elinvoimaisia, yhdeksän lajia on luokiteltu silmälläpidettäviksi ja
yksi vaarantuneeksi. Luontodirektiivin liitteen II vesiympäristöistä riippuvia lajeja
alueilla ovat saukko, joka luokitellaan silmälläpidettäväksi ja vaarantuneeksi luokiteltavat jokihelmisimpukka. Kansallisesti uhanalaisista kalalajeista vesienhoitoalueella
esiintyvät lohi, meritaimen sekä nieriä. Erittäin uhanalainen Saimaan järvilohi esiintyy istutettuna alueella. Lajeja on käsitelty yksityiskohtaisemmin vesienhoitoalueen
toimenpideohjelmassa.

5.3
Uimavedet
Vesienhoitoalueella ei ole EU-uimarantoja.
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6		Vesien tilaa heikentävä toiminta

6.1
Vesien kuormitus
Tietolähteet
Pistekuormitusta koskevat päästötiedot on koottu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI). Tietojärjestelmään on
tallennettu tiedot ympäristölupavelvollisten luvista ja päästöistä vesiin sekä ilmaan
ja jätteistä. Vesienhoitosuunnitelmassa esitettävät pistekuormitustiedot edustavat
vuosien 2001–2006 keskimääräistä kuormitusta.
Hajakuormitusta koskevat tiedot on laskettu Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä VEPS-järjestelmällä, jonka avulla voidaan arvioida kokonaistypen ja -fosforin
kuormat vuositasolla kiloina neliökilometrille. Järjestelmä arvioi 3. jakovaiheen vesistöalueilla eri kuormituslähteiden suuruutta vuositasolla. Järjestelmä arvioi erikseen
maatalouden, metsätalouden, luonnonhuuhtouman, laskeuman ja haja-asutuksen
aiheuttaman kuormituksen. Hajakuormitusarviot edustavat vuosituhannen vaihteen
pitkän ajan keskimääräistä laskennallista vuosikuormitusta.
Ravinnekuormitus
Alueen ihmistoiminnasta tuleva fosfori- ja typpikuormitus on vähäistä suhteessa
kokonaisainevirtaamiin. Fosforipäästöjen osuus on noin11 % ja typpipäästöjen noin
5 % ko. ravinteiden kokonaisainevirtaamista. Pääosa tästä tulee hajakuormituksena
metsä- ja maataloudesta sekä haja- ja loma-asutuksesta. Pistemäinen ravinnekuormitus on pääosin peräisin yhdyskuntien jätevesistä ja kalankasvatuksesta (kuva 6.1.2 ja
6.1.3). Norjan puolella Tenoa maanviljelys on laajamittaisempaa kuin Suomen puolella. Siellä maatalouden osuuden fosfori ja typpikuormituksesta on arvioitu olevan
noin 15 % ja yhdyskuntien jätevesien 2–10 %.
Ravinnekuormituksen vaikutus vesistössä riippuu biologisesti käyttökelpoisten ravinteiden määrästä ja kuormituksen vuodenaikaisesta jakautumisesta. Esimerkiksi
kalanviljelystä peräisin oleva fosforikuormitus ajoittuu kasvukaudelle, mutta rehujen
kehityksen myötä fosforista alle kolmannes on leville käyttökelpoisessa muodossa.
Metsätalouden ravinnekuormituksesta ja peltoviljelyn fosforikuormituksesta noin
kolmannes on suoraan biologisen tuotannon hyödynnettävissä. Hajakuormituksesta
pääosa tulee vesistöön keväällä tulvan mukana.
Veden laadullisia ongelmia vesienhoitoalueella on ilmennyt ainoastaan ajoittain ja
paikallisesti välittömästi taajamien alapuolella. Luontaisesti karut vesistöt reagoivat
kuitenkin herkästi muuttuviin olosuhteisiin ja kuormitukseen.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015
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Kuva 6.1.1. Ravinnekuormituksen
laskennassa käytetty osa-aluejako.

Pistekuormitus 1 %
Hajakuormitus 10 %

Yhdyskunnat 3 %
Haja-asutus 15 %
Kalankasvatus 2 %

Laskeuma 15 %

Maatalous 11 %

Luonnonhuuhtouma 74 %

Metsätalous 69 %
Hulevesi 0,1 %

Kuva 6.1.2. Arvio sisävesiin kohdistuvasta kokonaisfosforin ainevirtaaman ja kuormituksen
jakaumasta Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella (VAHTI, VEPS).

Pistekuormitus 1 %
Hajakuormitus 4 %
Laskeuma 25 %
Luonnonhuuhtouma 70 %

Yhdyskunnat 17 %
Haja-asutus 7 %
Maatalous 7 %
Metsätalous 68 %
Hulevesi 1 %

Kuva 6.1.3. Arvio sisävesiin kohdistuvasta kokonaistypen ainevirtaaman ja kuormituksen jakaumasta Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella (VAHTI, VEPS).
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Pistekuormitus (kg/a)
Asutus
Yhdyskunnat
< 100
100 - 499
500 - 999
1 000 - 1 999
2 000 - 3 999
> 4 000
Teollinen toiminta ja yritystoiminta
Kalankasvatus
< 100
100 - 499
500 - 999
Hajakuormitus (kg/km²/a)
< 2,5
2,5 - 4,9
5 - 9,9
10 - 19,9
20 - 40
> 40

0

100 km

50
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Kuva 6.1.4. Kokonaisfosforikuormitus Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.

Haja-asutus

Teollisuus ja
yritystoiminta 2

Kalankasvatus

Turvetuotanto

Maatalous 3

Metsätalous

Muu
ihmisperäinen
kuormitus 4

Laskeuma vesiin

Kuormitus
yhteensä

Luonnon
huuhtoutuma

Teno–
Näätämöjoki–
Uutuanjoki

0,2

0,7

0,0

0,0

0,0

1,0

2,9

0,0

ei
arvioitu

4,1

9,0

27,6

Paatsjoki

0,1

1,2

0,0

0,3

0,0

0,5

6,0

0,0

ei

13,6

21,7

59,3

Yhteensä

0,3

1,9

0,0

0,3

0,0

1,5

8,9

0,0

17,7

30,7

86,9

Osa-alue

Sisäinen
kuormitus

Yhdyskunnat

Taulukko 6.1.11. Fosforikuormitus Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella ja sen osaalueilla (tP/a).

1 Kuormitustiedot edustavat jakson 2001– 2006 keskiarvoja (t/a). Ympäristölupavelvollisten toimintojen
osalta (luokat 1, 3, 4, 5) tiedot perustuvat ympäristöhallinnon VAHTI-rekisteriin. Muut kuormitukset
ja ainevirtaamat on arvioitu VEPS-järjestelmällä
2 teollisuus, energiantuotanto, kaivos- ja kaivannaistoiminta
3	 peltoviljely, kotieläintuotanto, turkistarhaus
4 hulevedet, kaatopaikat, varasto- ja liikennealueet, pilaantuneet maat.
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Pistekuormitus (kg/a)
Asutus
Yhdyskunnat
< 2 000
2 000 - 19 999
20 000 - 39 999
40 000 - 79 999
80 000 - 159 999
>160 000
Teollinen toiminta ja yritystoiminta
Kalankasvatus
< 2 000
2 000 - 19 999
Hajakuormitus (kg/km²/a)
< 50
50 - 99
100 - 199
200 - 399
400 - 799
> 800

0

100 km

50
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Kuva 6.1.5. Kokonaistyppikuormitus Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.

Haja-asutus

Teollisuus ja
yritystoiminta 2

Kalankasvatus

Turvetuotanto

Maatalous 3

Metsätalous

Muu
ihmisperäinen
kuormitus 4

Laskeuma vesiin

Kuormitus yhteensä

Luonnon huuhtoutuma

Teno–
Näätämöjoki–
Uutuanjoki

3,7

4,2

0,0

0,0

0,0

10,2

33,9

0,3

ei
arvioitu

180,3

232,6

658,0

Paatsjoki

22,4

6,7

0,0

0,0

0,0

-

68,5

0,6

ei

595,4

693,5

1496,9

Yhteensä

26,1 10,9

0,0

0,0

0,0 10,2 102,4

775,7

926,1 2154,8

Osa-alue

0,8

Sisäinen
kuormitus

Yhdyskunnat

Taulukko 6.1.21. Typpikuormitus Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella ja sen osaalueilla (tN/a).

1 Kuormitustiedot edustavat jakson 2001 – 2006 keskiarvoja (t/a). Ympäristölupavelvollisten toimintojen
osalta (luokat 1, 3, 4, 5) tiedot perustuvat ympäristöhallinnon VAHTI-rekisteriin. Muut kuormitukset
ja ainevirtaamat on arvioitu VEPS-järjestelmällä
2 teollisuus, energiantuotanto, kaivos- ja kaivannaistoiminta
3	 peltoviljely, kotieläintuotanto, turkistarhaus
4 hulevedet, kaatopaikat, varasto- ja liikennealueet, pilaantuneet maat
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Asutus
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalue on kokonaisuudessaan hyvin harvaan asuttua aluetta, keskimääräinen asukastiheys on vain 0,3 as/km2. Alueella on
kaksi kuntakeskusta, muutamia suurempia kyliä ja Saariselän merkittävä matkailukeskus. Pohjavettä käytetään näiden keskusten yleisissä vesilaitoksissa, mutta käytettävän veden määrä koko pohjavesivarannosta on vain noin prosentin luokkaa.
Suomen puolella asuvasta väestöstä noin 79 % on liittynyt vesihuoltolaitosten viemäriverkostoihin. Pääosa vesienhoitoalueen yhdyskuntien jätevesistä käsitellään Inarin
kahdessa ja Utsjoen kolmessa jätevedenpuhdistamossa. Yhdyskuntien fosforikuormitus on vaihdellut, mutta reilun kymmenen viime vuoden aikana kuormitus on ollut
hivenen laskusuunnassa. Typpikuormitus sen sijaan on kasvanut vastaavana aikana
(kuva 6.1.7). Kehitys kertoo liittyjämäärien kasvusta ja samanaikaisesti tehostuneesta
fosforin puhdistuksesta.
Jätevesien pääsy pohjaveteen on yleisin asutuksen aikaansaama pohjaveden likaantumisriski. Pohjaveden laatua voivat heikentää kiinteistöjen jätevesikaivot ja -imeyttämöt sekä yhdyskuntien jätevesien käsittelylaitokset. Esimerkiksi viemäriputken
rikkoutumisen vuoksi jätevesivuodon seurauksena pohjaveteen kulkeutuneet taudinaiheuttajamikrobit saattavat säilyä pohjavedessä jopa kuukausia.
Kok P t/a
0,8
0,7
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0
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2001

2003

2005

Kuva 6.1.6. Yhdyskuntien
ja kalankasvatuksen fosforikuormituksen kehitys
Tenon–Näätämöjoen–
Paatsjoen vesienhoitoalueella vuosina 1993–
2006 (Suomen puoli,
VAHTI-rekisteri).

Yhdyskunnat

Kalankasvatus
Kok N t/a
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Kuva 6.1.7. Yhdyskuntien ja kalankasvatuksen
typpikuormituksen
kehitys Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella vuosina
1993–2006 (Suomen
puoli, VAHTI-rekisteri).

Yhdyskunnat
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Utsjoen kirkonkylän eteläpäässä olevan vedenottamon yläpuolella on omakotitaloalue, missä jätevesijärjestelmän vuoto voi aiheuttaa häiriöitä pohjaveden laadulle.
Kirkonkylän vesilaitos toimii yhden vedenottamon varassa ja on siten heikoimmassa
varmuusluokassa. Utsjoen luoteispuolella on tutkittuna myös lisäkaivo vedenottoa
varten. Inarin kirkonkylällä vesi otetaan Vuopajanniemen vedenottamolta. Myös
Inarin vesilaitos on yhden ottamon varassa. Asutukseen liittyvä pohjavesiriski ovat
myös asuinkiinteistöjen vanhat, pääosin 1960- ja 1970-luvuilla asennetut lämmitysöljysäiliöt.
Vesijohtoverkostojen ulkopuolelle jää noin 2 300 asukasta ja jätevesiverkostojen ulkopuolelle noin 1 800 asukasta. Hajanaisesti sijoittuvien kuluttajien vesihuoltotilanteen
korjaamiseksi tarvitaan järjestelmällisiä kehittämistoimenpiteitä joko kiinteistökohtaisina toimenpiteinä tai vesihuoltoverkostojen laajentamisina. Keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä edistetään silloin kun se on taloudellisesti järkevää
sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta tarpeellista.
Taajamien ulkopuolella ei yleensä ole viemäriverkostoa ja jätevesien johtaminen
saostuskaivojen kautta maahan on edelleen yleinen jätevesien käsittelytapa, mikä
voi paikallisesti heikentää veden laatua pohjavesialueella. Polttonesteiden pääsyä
maaperään ja pohjaveteen voi joskus myös tapahtua haja-asutuksen yhteydessä.
Lapissa pohjavesialueet ovat yleensä selvästi rajautuvia muodostumakokonaisuuksia. Usein nämä alueet ovat käytännössä asumattomia ja siten hyvin suojassa monista
ihmistoiminnan aiheuttamista vaaratekijöistä. Tässä suhteessa Lapin pohjavesillä on
vähemmän riskitekijöitä verrattuna esimerkiksi Etelä-Suomen tiheämmin asuttuihin
alueisiin.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen I- ja II-luokan pohjavesialueista noin
50 % on sellaisia, joilla ei ole asutusta lainkaan ja noin 80 % on sellaisia pohjavesialueita, joilla on asutusta 0–5 % pohjavesialueen pinta-alasta. III-luokan pohjavesialueista
noin 73 % on täysin asumattomia.

Teollinen toiminta ja yritystoiminta
Pohjavesialueille sijoittuva teollisuus- ja yritystoiminta vesienhoitoalueella on vähäistä eikä haittoja pohjavesille ei ole ilmennyt.
Inarissa sijaitsee kaksi kalanviljelylaitosta. Sarmijärven laitoksen toiminta lakkaa
vuonna 2010. Kalankasvatuksen ravinnekuormitus on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana (kuva 6.1.6 ja 6.1.7), ja sen osuus ihmistoiminnasta aiheutuvasta
kuormituksesta on 1–2 %.

Maatalous
Maatalouden merkitys vesistökuormittajana vesienhoitoalueella on vähäinen ja vaikutukset enintään paikallisia. Lapin maatalous on maitotilavaltaista ja tilojen keskikoko valtakunnalliseen tasoon nähden pieni. Vesienhoitoalueen peltopinta-ala on
noin 800 ha, ja tiloja on noin 80. Peltoviljely on pääasiassa nurmiviljelyä.
Vaikka kotieläintalouden suorat eli pistemäiset päästöt ovat merkittävästi vähentyneet viime vuosikymmenten aikana, voi niitä aiheutua muun muassa lantavarastojen
vuodoista ja ylitäytöistä, jaloittelutarhoista sekä pesuvesistä ja säilörehujen puristenesteistä, mikäli niitä ei käsitellä asianmukaisesti tai kerätä talteen.
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Karjatalousvaltaisilla alueilla lietelannan ja kuivikkeiden käyttö pelloilla on yleistä.
Peltoja on pohjavesialueilla hyvin vähän eikä orgaanisia lannoitteita käytetä vedenottamoiden läheisyydessä.
Vesienhoitoalueen I- ja II-luokan pohjavesialueiden pinta-alasta noin 0,5 % on peltoa.
III-luokan pohjavesialueilla vastaava osuus on vain 0,3 % (Corine aineisto). Pellot sijaitsevat tyypillisesti pohjavesialueen laidoilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Eläinsuojien pitopaikat voivat olla riskitekijä pohjaveden laadulle, jos eläinmäärät ovat
suuria. Eläinten ulosteista vapautuvat päästöt, erityisesti typpiyhdisteet kuormittavat
pohjaveden laatua ja veden hygieeninen laatu voi olla tällaisissa kohteissa myös uhattuna. Esimerkiksi karjanlannan mikrobit voivat kulkeutua pohjaveteen etenkin lumen
sulamisen ja runsaiden sateiden aikaan. Mikrobeja voi päästä pohjaveteen esimerkiksi
huonokuntoisten kaivorakenteiden kautta, mutta näitä ongelmia saattaa syntyä lähinnä
yksityistalojen kaivoilla. Tenon–Näätämönjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella yleisten
vesilaitosten lähellä ei ole merkittävää riskiä aiheuttavaa karjataloustoimintaa.
Pohjavesialueille sijoittuvia eläinsuojia on vesienhoitoalueella 6 kpl (kuva 6.1.8). Tiloista 5 kpl on nautatiloja ja yksi on hevostila (Tike-aineisto). Sijainniltaan hankalia
ja merkittäviä eläinten pitokohteita, joiden alueella pohjaveden laadussa näkyisi
muutoksia huonompaan suuntaan, ei ole tiedossa vesienhoitoalueen tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla.
Porotalouden aiheuttamaa kuormitusta ei ole yleensä huomioitu erikseen vesistöjä kuormittavana tekijänä. Pääosa alueen kasvinviljelytiloista tuottaa heinää poroille. Porojen
määrä koko Lapissa on viime vuosina ollut reilut 200 000 poroa. Ongelmia on havaittu lähinnä silloin, kun porojen talvista ruokintaa on järjestetty vesistöjen jäällä tai rannalla.

Kuva 6.1.8 Eläinsuojat, maa-ainesten ottoalueet sekä maaperän tilan (pilaantuneet maa-alueet)
tietojärjestelmän kohteet pohjavesialueilla.
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Metsätalous
Metsätaloudesta peräisin oleva laskennallinen ravinnekuormitus on vähentynyt aina
1990-luvun lopulle asti, millä tasolla kuormitustaso on sittemmin pysytellyt. Metsätalouden kuormituksen arviointia hankaloittaa se, että laskelmissa metsätaloustoimenpiteiden oletetaan jakautuneen tasaisesti koko alueelle. Ylä-Lapissa metsätalouden harjoittamisen vaikutukset ovat vähäisempiä ja paikallisempia kuin muualla, ja
esimerkiksi kunnostusojituksia alueella ei tehdä. Metsäautoteiden rakentamisesta on
paikoittain aiheutunut vaellusesteitä tärkeillä arvokalojen esiintymisalueilla.
Metsätaloudessa energiapuun ja hakkuutähteiden korjuumäärät kasvavat ja lisäävät
maaperän käsittelyn pinta-alaa tulevaisuudessa. Tämä lisää eroosioriskejä ja ravinnehuuhtoumia.
Vesienhoitoalueella ollaan osittain talousmetsärajan yläpuolella ja esimerkiksi metsäojitus alueella on ollut suhteellisen vähäistä. Metsätaloudesta ei ole aiheutunut pohjavesille merkittävää riskitekijää. Pohjavesialueilla sijaitsevien metsien uudistuksen
yhteydessä toteutettava laaja-alainen raskas auraus tai äestys eivät kuitenkaan ole
suotavia toimenpiteitä pohjaveden vakaan tilan kannalta.

Maa-ainesten otto
Pohjois-Suomessa maa-ainestenotto voi olla useilla pohjavesialueilla ainoa pohjaveden riskitekijä. Laaja-alaisen maa-ainesten oton seurauksena pohjaveden laatu voi
heikentyä. Myös ottotoiminta ja liikenne ottoalueilla aiheuttavat riskin pohjavedelle
esimerkiksi polttoaineen käsittelyn, koneiden öljyvuotojen ja pölynsidontasuolauksen muodossa. Tällä hetkellä Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella on
voimassa yksi pohjavesialueille sijoittuva ottolupa (kuva 6.1.8.).

Liikenne
Suurin osa tärkeistä pohjavesialueista sijaitsee tieverkolla, jolla ei käytetä juuri lainkaan suolaa. Pienestä suolausmäärästä johtuen ei suolauskäytäntö pohjavesialueiden
kohdalla poikkea muusta tieverkosta. Merkittäviä haittoja Lapin tiepiirin suolattavilla
tieosuuksilla ei ole todettu.
Tiehallinnon teiden talvihoitolinjaus on muuttumassa ja tiehallinto on mm. lisäämässä yöaikaista suolausta vilkkaasti liikennöidyillä tieosuuksilla erityisesti raskaan
liikenteen vuoksi. Ilmastonmuutos tulee lisäämään jossain määrin ns. 0-kelin esiintymistä ja se lisää osaltaan suolauksen tarvetta. Lisäyksellä ei ole nähtävissä merkittäviä
haittavaikutuksia pohjavesiin ja tilannetta tarkkaillaan seurantatutkimuksella.
Pohjavesialueiden kautta tapahtuvat vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) sekä onnettomuustapaukset voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Yleisimpiä vaarallisista kuljetettavista aineista ovat palavat nesteet. Tienpidon ja liikenteen lisäksi
ratapihat, lentokentät sekä erilaiset varikot ovat riski pohjaveden puhtaudelle. Esimerkiksi lentokentillä varastoidaan huomattavia määriä kemikaaleja, joiden käsittely
ja varastointi aiheuttaa riskin pohjavedelle. Vesienhoitoalueella ei ole aktiivisia, isoja
lentokenttiä pohjavesialueilla. Ivalon lentokentän poikittaiskiitoradan itäpää, joka ei ole
enää lentotoiminnan käytössä, työntyy osittain Törmäsen pohjavesialueelle. Lentokenttätoiminnasta ei ole todettu tällä alueella haittavaikutuksia pohjaveden laadulle.
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Pilaantuneet maa-alueet
Maaperä voi pilaantua paikallisesti esimerkiksi onnettomuuksien, vahinkotapausten
tai normaalin toiminnan ympäristöpäästöjen seurauksena. Pilaantuminen voi tapahtua kemiallisesti ympäristölle haitallisilla aineilla tai mikrobiologisesti esimerkiksi taudinaiheuttajilla. Ilmaperäinen laskeuma sen sijaan voi aikaansaada laaja-alaisempaa
maaperän pilaantumista, muun muassa happamoitumista ja raskasmetallipitoisuuksien kohoamista maaperässä. Riski maaperän pilaantumiseen liittyy usein tiettyihin
toimintoihin kuten polttoaineen jakeluun ja varastointiin, sahoihin ja kyllästämöihin,
kaatopaikkoihin, ampumaratoihin, puutarhoihin, romuttamoihin sekä kemiallisiin
pesuloihin. Kohteesta riippuen pilaantuneet maa-alueet voivat sisältää esimerkiksi
öljyjä, raskasmetalleja, arseenia, polyaromaattisia hiilivetyjä, polykloorattuja bifenyylejä (PCB), kloorifenoleita, dioksiineja ja furaaneja sekä torjunta-aineita, kuten
atratsiinia, heksatsinonia, bromasiilia ja bentatsonia.
Pohjavesialueilla sijaitsevat pilaantuneet maa-alueet ovat ongelmallisia, sillä riski
haitta-aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen on suuri. Monia terveydelle haitallisia
yhdisteitä voi liueta maaperästä pohjaveteen jopa vuosikymmenien ajan. Esimerkiksi torjunta-aineiden esiintymistä pohjavedessä selvittäneen tutkimuksen mukaan
pohjavedessä esiintyi torjunta-aineita, joiden käyttö ja myynti oli lopetettu yli vuosikymmen sitten.
Vesienhoitoalueella on kaksi pohjavesialueilla selvitystarpeen omaavaa (PIMA) kohdetta (kuva 6.1.8). Kohteet ovat vanhoja lopetettuja kaatopaikkoja, joista ei ole todettu
aiheutuvan haittoja tai merkittävää riskiä.

Muu tilaa heikentävä toiminta
Sisäinen kuormitus
Sisäinen kuormitus on seurausta pitkään jatkuneesta ulkoisesta kuormituksesta,
jonka seurauksena kuollutta eloperäistä ainesta kerrostuu pohjaan. Sisäinen kuormitus on pohjasedimenttiin kertyneiden ravinteiden vapautumista takaisin veteen.
Sisäinen kuormitus on voimakkainta yleensä keski- ja loppukesällä. Etenkin fosforia vapautuu hapenpuutteen seurauksena, mutta ravinteita tulee pohjasta takaisin
veteen myös hapellisissa olosuhteissa sekä syvillä että matalilla vesialueilla. Vaikka
ravinteita hapellisissa oloissa vapautuu vähemmän kuin hapettomissa olosuhteissa,
on niillä rehevyyttä ylläpitävä vaikutus etenkin matalilla vesialueilla, missä ravinteet kulkeutuvat helposti tuottavaan vesikerrokseen levien ja muiden vesikasvien
käyttöön.
Sisäisen kuormituksen suuruudesta ei ole olemassa tarkkoja arvioita, mutta sillä on
todennäköisesti olennainen merkitys monien matalien ja rehevien järvien heikon
tilan ylläpitäjänä. Sisäinen kuormitus voi pitkään hidastaa vesien tilan parantumista
vaikka ulkoinen kuormitus vähenisikin.
Järvien laskut
Järvien veden korkeuksiin on ihmistoimin puututtu jo satojen vuosien ajan. Suurimmat vedenkorkeuden muutokset ovat liittyneet järvienlaskuihin, joiden vuoksi lähes
3000 järveä on koko maassa kuivunut osittain tai kokonaan. Järvenlaskut yhdessä
luontaisen mataluuden ja ulkoisen kuormituksen kanssa ovat edesauttaneet etenkin
pienikokoisten järvien mataloitumista ja rehevöitymistä ja synnyttäneet tarpeen jär-
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vien kunnostuksille. Useat lajistoltaan arvokkaat lintuvedet ovat syntyneet järvien
laskun seurauksena, mutta niilläkin voi olla kunnostustarvetta liiallisen umpeenkasvun heikentäessä linnuston elinoloja.
Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet
Haitallisilla aineilla tarkoitetaan valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa asetuksessa (1022/2006) mainittuja aineita tai yhdisteitä.
Näitä ovat mm. erilaiset raskasmetallit ja orgaaniset ympäristömyrkyt. Asetuksessa
on myös määritelty ko. aineille ja yhdisteille ympäristölaatunormeja (EQS), joilla
tarkoitetaan pitoisuuksia, joita ei saa ihmisen terveyden tai pintaveden suojelemiseksi
ylittää.
Vesienhoitoalueella ei Suomen puolella ole laitoksia, joilla on lupa käyttää tai päästää vesistöön valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
annetussa asetuksessa mainittuja aineita tai yhdisteitä. Myöskään suorittujen ympäristön tilaa koskevien selvitysten ja seurantojen perusteella vesienhoitoalueella
ei ole havaittavissa haitallisten aineiden kuormitusta, joka ylittäisi ympäristölaatunormeja.
Venäjän puolella Paatsjoen varrella sijaitseva Petsenganikel-kombinaatti, jossa tuotetaan kuparia, nikkeliä ja rikkihappoa, on suurin kuormittaja alueella. Kombinaatin
päästöt sisältävät erittäin suuria määriä rikkidioksidia ja raskasmetalleja, pääasiassa nikkeliä ja kuparia. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa Norjan ja Venäjän
alueille.

6.2
Vesien säännöstely ja rakentaminen
Voimataloudelliset toimenpiteet
Vesistön säännöstelyn vuoksi kalantuotannon ja muun biologisen tuotannon kannalta
tärkein alue, rantavyöhyke, menettää tuotantokykyään. Vaikutusten voimakkuus
riippuu säännöstelyvälistä ja etenkin siitä, kuinka paljon veden pinta laskee talven
aikana. Talviaikainen veden korkeuden lasku haittaa syyskutuisten kalalajien lisääntymistä. Säännöstely kuluttaa myös rantavyöhykettä ja vaikeuttaa kalanpoikasille
tärkeän suojaavan rantakasvillisuuden muodostumista ja vähentää ravintoeläiminä
kaloille tärkeiden pohjaeläinten määrää.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen ainoat säännöstellyt järvet ja
voimalaitos sijaitsevat Paatsjoen vesistöalueella. Kirakkajoen vesistöalueella olevaa
Rahajärveä säännöstellään Kirakkakönkään voimalaitoksella. Inarinjärveä säännöstellään Kaitakosken voimalaitoksella, joka sijaitsee Venäjällä. Merkittävimmät säännöstelyn aiheuttamat haitat Inarijärvellä ovat rantojen vyöryminen eroosioherkillä
alueille ja rantavyöhykkeen monimuotoisuuden väheneminen. Vuonna 1998 laadittujen Inarijärvi-tutkimuksen suositusten perusteella säännöstelykäytäntöä on kehitetty
ekologisempaan suuntaan.
Tenojoen vesistöalueella vesistörakentaminen käsittää lähinnä tulvasuojeluun liittyviä toimenpiteitä ja eroosiosuojauksia, joilla on vähennetty ihmisen toiminnan
kiihdyttäviä vaikutuksia eroosioon, sekä tierakentamisesta aiheutuneiden kalojen
nousuesteiden poistamista sivujokien suista.
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Kuva 6.2.1. Säännöstellyt vesistötöt Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
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Kuva 6.2.2. Kalojen vaellusesteet Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
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Virtavesien perkaukset
Käytännössä miltei kaikkia jokia ja puroja, joiden valuma-alueella on ollut hakkuita,
on käytetty uittoväylänä. Paatsjoen vesistöalueella on uittosääntö ollut aikanaan
seuraavissa vesistöissä: Paats-, Sarmi-, Nangu-, Kessi-, Inari-, Juutuan- ja Luttojoki
sekä sen sivujoki Suomujoki. Viimeiset uitot on suoritettu em. jokialueilla seuraavasti:
Nangujoen vesistö ja Sarmijoki 1930-luvun lopulla, Nellimöjoki 1938, Kessijoki 1931,
Korvasjoki 1930, Luttojoen vesistö 1920-luvulla, Ivalojoen vesistö 1937, Kirakkajoki
1936–1937 ja Juutuanjoki 1939–1941. Juutuanjoen vesistön latvajokia, esimerkiksi Kaamas- Kettu,-Vasko-, Lemmen- ja Menesjokea, ei ole käytetty uittoon eikä uittoväylän
kuntoonpanotöitä ole tehty. Lapissa uittoväyliä on ollut kaikkiaan käytössä 9 640 km,
josta Paatsjoen vesistöalueella 696 km.
Uiton toimittamisen helpottamiseksi tehdyissä uomien perkauksissa ovat suurimmat
vahingot kohdistuneet kalastoon ja kalastukseen, vesistön hydrologisiin toimintoihin
sekä jokimaisemiin. Perkausten seurauksena virtavesien leveys-, syvyys-, ja virrannopeusvaihtelu vähenivät. Lisäksi perkausten vuoksi koskien pinta-ala pienentyi,
sillä virtausta pyrittiin keskittämään keskiuomaan. Perkausten vuoksi virtausnopeus
kasvoi joen keskiuomassa. Kasvaneen virtausnopeuden myötä lisääntynyt jokiuoman
eroosio hävitti jäljelle jääneet lohikalojen lisääntymisalueet. Koskialueilta kulkeutunut kiintoaines puolestaan täytti alapuoliset syvännealueet, jotka ovat usein lohikaloille tarpeellisia talvehtimisalueita.
Uittoperkausten vuoksi tulvat peratuissa vesistöissä kasvoivat, kesän alivirtaamat
pienenivät ja alivirtaamakausien kesto piteni. Lisäksi peratuilla jokialueilla suojaavan jääkannen muodostuminen oli hitaampaa ja vesi jäähtyi kylmemmäksi, mikä
puolestaan lisäsi hyyde- ja pohjajään muodostumista. Tällöin esimerkiksi lohikalojen
poikasten suosimat suojaa antavat kivikot jäätyivät pohjaa myöten, mikä lisäsi huomattavasti lohikalojen poikasten talviaikaista kuolleisuutta. Myös pohjalla oleva mäti
tuhoutui herkästi jäätymisen aiheuttamien ongelmien vuoksi. Uomien perkausten
vuoksi myös virtavesien kasvisto ja eliöstö yksipuolistuivat. Erityisesti taimen ja
jokihelmisimpukka eli raakku ovat kärsineet perkausten aiheuttamista virtavesien
ympäristömuutoksista.
Paatsjoen vesistöalueella tehtiin merkittäviä uittoväylän kuntoonpanotöitä Nangu-,
Sarmi-, Kessi-, Korvas-, Nellimö- ja Kirakkajoella. Ivalojoella Lapin ympäristökeskus
on tehnyt edellä mainittujen jokien uittosääntöjen kumoamispäätökseen liittyneet
jokikunnostukset vuonna 1989. Velvoitetöinä ko. vesistöissä kunnostettiin koski- ja
virta-alueita 12 ha. Ivalojoen ja Juutuanjoen uittotoiminnan vuoksi tehdyt perkaukset todettiin niin vähäisiksi, etteivät ne vaatineet velvoitekunnostustoimenpiteitä.
Luttojoen vesistössä ei tehty lainkaan uittoväylien perkaustöitä, joten ko. vesistöt
ovat luonnontilaisia.

Voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vedet
Vesienhoitoalueella ei ole voimakkaasti muutetuiksi tai keinotekoisiksi nimettyjä
vesiä.
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6.3
Vesien tilaan vaikuttava vedenotto
Pintavedenotto
Saariselän keskusta-alueen vedenjakelua palveleva Luton pintavedenottamo oli
vakinaisessa käytössä vuoteen 2007 saakka, jolloin otettiin käyttöön uudet Paljakaisen pohjavedenottamot. Luton vedenottamo ottaa vetensä pohjavesivaikutteisesta
purosta, jonka veden laatu on erinomainen ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää vielä
varavedenottamona, mikäli ilmenee suuria häiriöitä nykyjärjestelmässä.

Pohjavedenotto
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella vettä otetaan noin 14 I-luokan
pohjavesialueelta, joissa on yhteensä 21 kaivoa. Päivittäinen vedenotto on 1 542 m3/d.
Käytetyn pohjaveden osuus muodostuvasta pohjavedestä on vajaa 20 %.
Teno–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella ei ole varsinaisia tekopohjaveden
tuotantolaitoksia. Inarin Vuopajannniemellä osa otettavasta pohjavedestä muodostuu
mahdollisesti rantaimeytyksen kautta Inarinjärvestä.
Taulukko 6.3.1. Vedenotto Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Vedenotto
(m3/d)

Kaivojen
(lkm)

Kokonaisala
(km2)

Muodostumisalueen ala (km2)

Antoisuus
(m3/d)

I-luokka
pohjavesialueiden
(lkm)

1 542

21

18,5

9,6

10 172

14

6.4
Yhteenveto järvien ja jokien tilaa heikentävästä
toiminnasta
Vesienhoitoalueen ihmistoiminnasta tuleva fosfori- ja typpikuormitus on vähäistä
suhteessa kokonaisainevirtaamiin. Veden laadullisia ongelmia vesienhoitoalueella
on ilmennyt ainoastaan ajoittain ja paikallisesti välittömästi taajamien alapuolella.
Luontaisesti karut vesistöt reagoivat kuitenkin herkästi muuttuviin olosuhteisiin ja
kuormitukseen.
Vesienhoitoalueella ei ole havaittavissa vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten
aineiden kuormitusta, joka ylittäisi ympäristölaatunormeja. Suurin haitallisten aineiden kuormittaja alueella on Venäjän puolella sijaitseva Petsenganikel-kombinaatti,
jonka päästöt sisältävät erittäin suuria määriä rikkidioksidia ja raskasmetalleja,
pääasiassa nikkeliä ja kuparia. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa Norjan ja Venäjän
alueille.
Vesienhoitoalueella säännöstellään Rahajärveä ja Inarijärveä. Inarinjärveä säännöstellään Kaitakosken voimalaitoksella, joka sijaitsee Venäjän puolella. Merkittävimmät
säännöstelyn aiheuttamat haitat Inarijärvellä ovat rantojen vyöryminen eroosioherkillä alueille ja rantavyöhykkeen monimuotoisuuden väheneminen.

Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015

47

Paatsjoen vesistöalueella on perattu uittoväyliä noin 700 km. Uiton toimittamisen helpottamiseksi tehdyissä uomien perkauksissa ovat suurimmat vahingot kohdistuneet
kalastoon ja kalastukseen, vesistön hydrologisiin toimintoihin sekä jokimaisemiin.
Vesienhoitoalueella ei ole voimakkaasti muutetuiksi tai keinotekoisiksi nimettyjä
vesiä.

6.5
Yhteenveto pohjavesien tilaa heikentävästä
toiminnasta
Tarkasteltavat pohjavesialueet on arvioitu ja pisteytetty muodostumakohtaisesti
riskipisteytyksen mukaan. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen alueella pohjavesien tila
on I- ja II-luokan pohjavesialueilla hyvä, eikä merkittäviä riskitekijöitä ole. Utsjoen kirkonkylän vedenottamon eteläpuolisella pohjaveden muodostumisalueella on
viemäriverkoston piirissä olevia omakotitaloja, jotka aiheuttavat jonkinlaista riskiä
pohjavesialueelle, mutta alueen pohjaveden laadussa ei ole todettu kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia.
Kokonaisuutena Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit pohjavedelle ovat vähäisiä. Alueella ei ole juuri riskialtista
teollisuutta ja maataloutta on suhteellisen vähän. Vesienhoitoalue on suurimmaksi
osaksi erämaa-aluetta ja asutusta on vähän.
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7		Vedenkäytön taloudellinen analyysi

7.1
Vesien käyttötarkoitusten taloudellinen merkittävyys
Vesien käyttötarkoitusten taloudellisesta merkittävyydestä ei tehdä ensimmäisellä
suunnittelukaudella kattavaa arviointia. Siitä huolimatta tarkasteltavien toimenpiteiden valinnan alkuvaiheessa on hyvä tiedostaa vesistön ja valuma-alueen toiminnot,
joiden taloudellinen merkitys on suuri. Vesien käytön taloudellinen merkittävyys
voidaan poikkeustapauksissa ottaa huomioon toimenpiteiden suunnittelussa, jos
suunnitellut toimenpiteet ovat johtamassa vesienhoidon ja vesien käyttötarkoituksen
tai vesistön eri käyttötarkoitusten vastakkain asetteluun. Arviointi tehdään tuolloin
tapauskohtaisesti.

7.2
Veden hankinnan ja tarpeen pitkän ajan ennusteet
Suomessa vedenhankinnassa käytetään pohjavettä, pintavettä ja tekopohjavettä.
Yhdyskuntien vedenhankinnan tulevaisuuden vaihtoehtoja on tarkastelu tuoreessa Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä. Alueelliset väestömuutokset tuovat
oman haasteensa vesihuollolle samoin kuin ilmastonmuutos. Vesihuoltolaitosten
määrä todennäköisesti vähenee, vaikka käyttäjien määrä hieman kasvaisi. Tulevaisuuden haasteita tulevat olemaan mm. loma-asutuksen ja matkailun vesihuollon
järjestäminen sekä vesihuollon toimintavarmuuden ja palvelujen laatuvaatimusten
täyttäminen.
Vesienhoitoalueella asuvasta väestöstä noin 77 % on liittynyt vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoihin ja viemäriverkostoihin. Ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen jätevedet
puhdistetaan kiinteistökohtaisin menetelmin. Näissä kiinteistöissä jätevedenkäsittely
on usein puutteellista ja vaatii siten tehostamista tulevaisuudessa. Vesienhoitoalueen
vesilaitokset käyttivät vuonna 2004 pohjavettä yhteensä 557 800 m3, jolloin ominaiskulutukseksi tulee 233 l/as/vrk (taulukko 7.2.1).
Taulukko 7.2.1. Pinta ja pohjavesien käyttö tällä hetkellä ja ennuste vuoteen 2015 mennessä Tenon–
Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Pintavedet
Pohjavedet

Nykytilanne (m3/d)

Ennuste vuoteen 2015 (m3/d)

0
1 542

0
1 570
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7.3
Kustannusten kattamisen periaatteen huomioon
ottaminen vesihuollossa
Vesihuollon kustannusten kattavuutta arvioitiin vuonna 2004 erillisessä selvityksessä, joka perustui vesihuoltolaitosten vuoden 2003 tilinpäätöstietoihin. Arvioinnissa
olivat mukana kaikki vesihuoltolaitokset, jotka myyvät vettä tai käsittelevät vettä
yli 500 m3 päivässä. Selvitys kattoi lukumääräisesti alle 20 % vesihuoltolaitoksista,
mutta niiden liikevaihto edustaa yhteensä 80–90 % alan liikevaihdosta. Selvityksen
perusteella voidaan esittää yhteenveto vesihuoltolaitosten kustannusten kattavuudesta (taulukko 7.3.1).
Taulukko 7.3.1. Vesihuoltolaitosten kustannusten kattavuus vuonna 2003 Tenon–Näätämöjoen–
Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Vesihuoltolaitosten lkm
Vesihuoltolaitosten tuotot (milj. €)
Vesihuoltolaitosten kulut (milj. €)
Kustannusten kattavuus ilman tukia (%)
Tuet (milj. €)

2
1,7
1,1
165,3
1,0

Vesipuitedirektiivissä on kustannusten kattavuuden arviointi rajattu koskemaan vain
vesipalveluita, joilla Suomessa tarkoitetaan vesihuoltolaitoksia. Mukaan on otettu
laitokset, jotka myyvät tai käsittelevät vettä keskimäärin yli 500 m3 päivässä. Tämä
tarkoittaa yleensä enemmän kuin 2000 asiakasta palvelevaa vesi- ja viemärilaitosta.
Mikäli vesi- ja viemärilaitos toimivat yhdessä, otetaan ne kummatkin mukaan laskentaan, jos vähintään toinen niistä, käytännössä vesilaitos, ylittää rajan 500 m3/vrk.
Tenojoen vesienhoitoalueella on tällaisia laitoksia vain yksi.
Vesienhoitoalueilla, joissa asutus on harvaa, laitoksia on vähän ja laitoskoot ovat pieniä,
voidaan laskentaan mukaan otettavien laitosten rajaa pienentää tarvittaessa 200 m3. Tätä
periaatetta on noudatettu Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella. Tämän
tarkastelun perusteella alueella on kaksi huomioonotettavaa vesihuoltolaitosta.
Vesienhoitoalueelta tarkastelussa olleiden kahden laitoksen kulut vuonna 2003 olivat
1,1 milj. €. Ilman tukia laitoksista toinen oli voitollinen ja toinen tappiollinen. Ilman
tukia koko alueen kustannusten kattavuus (tuotot/kulut) oli keskimäärin 165,3 %.
Tukia on vesienhoitoalueelle maksettu molemmille laitoksille, yhteensä 1,0 milj. €.
Tuen määrästä 99 % oli valtion vesihuoltotöitä. Tukien kanssa koko alueen kustannusten kattavuus ([tuotot + tuet]/kulut) oli 245,5 %. Tappiollinen laitos ei kuitenkaan
noussut tukien ansiosta voitolliseksi.

7.4
Toimenpiteiden kustannustehokkuuden tarkastelu
Toimenpideyhdistelmiin valitut toimenpiteet ja niiden valintaperusteet on esitetty
toimenpideohjelmissa. Toimenpiteiden kustannustehokkuustarkastelut ovat ensimmäisellä suunnittelukierroksella olleet alustavia. Seuraavilla suunnittelukierroksilla
kustannustehokkuustarkasteluita tarkennetaan ja alueiden tekemiä tarkasteluja pyritään vielä yhtenäistämään. Kustannusten arviointia käsitellään kappaleessa 11.
Vesienhoitoalueen pohjavesien tila on hyvä. Siten pohjavesien tilan parantamiseksi ei
ole tarvetta esittää erityisiä kustannuksia aiheuttavia lisätoimenpiteitä ja tarkastella
niiden kustannustehokkuutta.
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8		Vesien seuranta

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

Alueellinen
seuranta

Toiminnanharjoittajien tarkkailut

Vertailuolosuhteet

Hajakuormitus
Pistekuormitus
Rakenteelliset
muutokset

Tutkinnallinen
seuranta
Erityisalueiden
seuranta

Ekologisen
tilan
selvitykset
Suojelualuerekisterin kohteet
Uimavedet*

Vahinko- ja
häiriötilanteet
Vedenoton
seuranta

VHA -seurannan ulkopuolelle jäävä osa seurannoista

Toiminnallinen
seuranta

VHA -seurantaan liitettävä osa

Laaja-alainen ihmistoiminnan vaikutus

* Kunnat vastaavat seurannoista

Kuva 8.1.1. Vesienhoitoalueen seurantaohjelman rakenne.

Seurannan tuottamien tulosten luotettavuus
Seurannan luotettavuutta on pyritty nostamaan kiinnittämällä huomiota luonnossa
vallitsevaan vaihteluun ja keinoihin hallita sitä. Paikallinen ja ajallinen vaihtelu on
otettu huomioon valitsemalla esimerkiksi havaintopaikat aluettaan ja pintavesityyppiä
mahdollisimman hyvin edustavilta paikoilta sekä näytteenottoajat niin, että vuodenaikaisvaihtelun osuus on mahdollisimman pieni. Laadunvarmistuksen keinoin pyritään vaikuttamaan tulosten tarkkuuteen ja toistettavuuteen.
Ryhmittelyn käyttö seurannassa ja luokittelussa
Suomessa ei ole systemaattisesti otettu käyttöön vesipolitiikan puitedirektiivin sallimaa ryhmittelyä seurannassa. Ryhmittelyllä voitaisiin kohdistaa seuranta tyypiltään
ja kuormittuneisuudeltaan yhtenäistä ryhmää edustaviin, suhteellisen harvalukuisiin
seurantapaikkoihin. Ongelmana on epävarmuus kuormitustiedon yleistettävyydestä
sekä pintavesityyppien sisäinen suuri vaihtelu. Ryhmittelyn kaltaista ajattelua on
kuitenkin noudatettu esimerkiksi tyypilleen edustavia vertailuvesiä valittaessa tai
maa- ja metsätalouden vaikutusten seurantaosiota suunniteltaessa.
Pintavesien seurantaohjelma ja seurantaverkko
Vuonna 2007 laadittua Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen seurantaohjelmaa on täydennetty alkuvuodesta 2009. Seurantaohjelmaan on pyritty valitsemaan
lisää havaintopaikkoja sellaisista pintavesityypeistä, jotka aiemmassa ohjelmassa
olivat puutteellisesti edustettuina. Ympäristöhallinnon seurannassa vertailuoloja
ja pitkäaikaismuutoksia kuvaavia seurantapaikkoja on mahdollisuuksien mukaan
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pyritty sijoittamaan vesiluonnon kannalta tärkeille Natura 2000 -alueille. Seurantaresurssien rajallisuuden takia myös täydennetyssä seurantaohjelmassa pääpaino on
lisäyksistä huolimatta alueellisesti tärkeissä suuremmissa joki- ja järvityypeissä, kun
taas pienemmät joki- ja järvityypit ovat heikommin edustettuina.
Vesienhoitoalueen seurantaohjelmaan sisältyy perusseurannan, toiminnallisen seurannan sekä perus- ja toiminnallisen seurannan havaintopaikkoja. Perusseurannan
tavoitteena on antaa tietoa luonnonolojen ja laaja-alaisen ihmistoiminnan pitkäaikaismuutoksista sekä antaa yleiskuva vesienhoitoalueen vesistöjen tilasta. Perusseurannan ohjelma koostuu valtaosaltaan viranomaisten toteuttamasta seurannasta.
Toiminnallinen seuranta kohdistuu sellaisiin vesimuodostumiin, joissa on mahdollista, että ympäristötavoitteita ei saavuteta tai on tarpeen seurata toimenpideohjelman
toimenpiteiden vaikutuksia. Mikäli merkittäväksi katsottu perusseurannassa oleva
vesimuodostuma on tilaltaan heikentynyt tai on riski heikentyvästä kehityksestä,
havaintopaikka voi kuulua sekä perus- että toiminnalliseen seurantaan.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen pintavesien seurantaohjelmassa
on yhteensä 46 havaintopaikkaa, joista 42 kuuluu perusseurantaan. Neljä lievän
kuormituksen tai ihmistoiminnasta aiheutuvan riskin alaista jokipistettä kuuluu
sekä perus-, että toiminnalliseen seurantaan. Suurin osa havaintopaikoista sijaitsee
suurissa ja keskisuurissa järvissä ja virtavesissä. Perusseurannan havaintopaikoista
osa on niin sanottuja intensiivipaikkoja, joilla fysikaalis-kemiallisia ja biologisia laatutekijöitä seurataan vuosittain, mutta suurimmalla osalla havaintopaikoista seurantaa
toteutetaan määrävuosin joka kolmas tai joka kuudes vuosi. Lähellä luonnontilaa
olevissa vertailuvesistöissä joidenkin biologisten tekijöiden kuten vesikasvillisuuden
ja kalaston seurantaa toteutetaan harvemmin, 12 vuoden välein. Seuranta on kokonaisuudessaan Lapin ympäristökeskuksen ja RKTL:n vastuulla, sillä vesienhoitoalueella
toteutetaan hyvin vähän toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailua.
Tarkemmat tiedot seurantapaikoista, seurattavista muuttujista ja seurantatiheydestä
on esitetty verkkosivuilta löytyvässä vesienhoitoalueen seurantaohjelmassa. Tiedot
on tallennettu myös ympäristöhallinnon Pintavesien tila-tietojärjestelmään (www.
ymparisto.fi/oiva; VHS Seuranta).
Vesienhoitoalueen seurantaohjelma löytyy vesienhoitoalueen verkkosivuilta: www.
ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoitoalueet > Tenon–
Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalue > Selvitykset.
Vedenkorkeutta seurataan Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella
19 asemalla ja virtaamaa 17 asemalla. Alueelliset ympäristökeskukset ovat arvioineet paikallistuntemuksen, karttatarkastelujen ja maastoselvitysten perusteella seurattavien vesimuodostumien rakenteellista muuttuneisuutta. Tarkastelu toistetaan
seuraavalla vesienhoidon suunnittelukierroksella. Systemaattista morfologisten
tekijöiden seurantaa ei ole Suomessa järjestetty.
Taulukko 8.1.1. Pintavesien seurantapaikkojen määrä sekä seurantapaikkojen jakautuminen perusja toiminnalliseen seurantaan Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Havaintopaikkoja Perusseuranta, P Toiminnallinen seuranta, T P & T Yhteensä
Joet
Järvet

22
20

0
0

4
0

26
20

Yhteensä

42

0

4

46
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8.1.2. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen seurantaohjelman mukaiset pintaveden
seurantapaikat.
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Pintavesien seurannan kehittäminen
Täydennetty vesienhoitoalueen pintavesien seurantaohjelma ei ole riittävä vesienhoitolaissa edelletyn yhtenäisen ja monipuolisen kokonaiskuvan saamiseksi vesistön
tilasta. Puutteena on erityisesti pienempien vesistötyyppien heikko edustavuus seurantaohjelmassa. Resurssisyistä seurantaa on jouduttu painottamaan pinta-alaltaan ja
vesitilavuudeltaan merkittäviin kohteisiin. Seurantojen kehittämistarve on selkeässä
ristiriidassa valtionhallinnon tuottavuusohjelman kanssa, minkä johdosta seurannan
voimavaroja joudutaan karsimaan 10 % vuoteen 2011 mennessä. Ympäristöhallinnon
seurantaohjelmassa 2009–2012 säästötavoitetta on pyritty toteuttamaan vähentämällä
fysikaalis-kemiallista seurantaa sekä lisäämällä määrävuosin (joka kolmas tai joka
kuudes vuosi) tehtävää seurantaa vuosittaisen seurannan kustannuksella.
Suomen ympäristökeskuksen tekemän selvityksen mukaan Tenon–Näätämöjoen–
Paatsjoen vesienhoitoalueen seurantaohjelman täydentäminen vastaamaan vesienhoitolain mukaista seurantaa maksaisi vuosittain noin 169 000 €. Nykyisillä seurantaresursseilla Lapin ympäristökeskus ei pysty myöskään toteuttamaan kaikkia
täydennetyn seurantaohjelman biologisia määrityksiä, vaan biologisten määritysten
hankkiminen ostopalveluina vaatisi vuosittain lisärahoitusta noin 20 000 €.
Täydennettyyn seurantaohjelmaan on pyritty resurssien puitteissa ottamaan mukaan
vesiluonnon kannalta merkittäviä Natura 2000 -kohteita, mutta tarvetta biodiversiteettiseurannan ja VPD-seurannan kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi on edelleen. Seuraavilla suunnittelukierroksilla pyritään lisäämään uhanalaisten lajien ja
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luontotyyppien sekä direktiivilajien ja -luontotyyppien kartoittamista sisävesillä, jotta
niiden aiheuttamat erityisvaatimukset voidaan ottaa vesienhoidon suunnittelussa
nykyistä kattavammin huomioon.
Vesialueiden morfologisten ominaisuuksien ja hydro-morfologisen muuttuneisuuden
seuranta vaatii myös kehittelyä ja resursseja. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella on paineita myös kalatautien ja -loisten (lohiloinen) sekä vieraslajien
levinneisyyden tehostettuun seurantaan.
Haitallisten aineiden seurannan osalta seurantatarvetta lisää haitallisten aineiden
tytärdirektiivi, ns. EQS-direktiivi, joka asettaa seurantavelvoitteita aineille myös
sedimentissä ja eliöstössä. Lähes kaikki direktiivin sisältämät aineet ovat vaarallisia
prioriteettiaineita, jotka ovat Suomessakin relevantteja (erityisesti Hg ja TBT, myös
HCB, HCH, PBDE ja PAH-yhdisteet). Näiden lisäksi uusina tarkasteltavina aineina
direktiivin liitteessä mainitaan mm. PCB, dioksiinit ja PFOS. Koska useimmat näistä
aineista on jo kielletty, oleellista on varmistaa, etteivät pitoisuudet sedimentissä (ja/tai
eliöstössä) nouse merkittävästi. Tämä tulee osoittaa mittauksilla riittävän monilla
kohteilla ja kaikilla vesienhoitoalueilla jo nyt ensimmäisellä kaudella. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen osalta mittausten pääpaino on Kuolan niemimaan teollisuusalueiden päästöjen kaukokulkeutuman seurannalla.

8.2
Pohjavesien seuranta
Vesienhoitoalueen seurantaohjelman periaatteet
Pohjavesien seurantaohjelmaan kuuluu pohjaveden määrällisen tilan ja kemiallisen
tilan seurantaa. Määrällisen tilan seurannassa seurataan pohjaveden pinnankorkeutta
ja otettua vesimäärää. Kemiallisen tilan seuranta on sekä laadun perusseurantaa että
toiminnallista seurantaa. Vesienhoitolaki edellyttää, että seurantaohjelmassa on riittävästi seurantapaikkoja, jotta pohjaveden pinnankorkeus, laatu sekä niiden luontainen
tai ihmistoiminnan niihin aiheuttama vaihtelu voidaan arvioida luotettavasti.
Seurantaohjelman ja -verkon laatimisen perusteet
Vesienhoitolain edellyttämä pohjavesien seuranta perustuu olemassa oleviin seurantoihin ja koostuu valtakunnallisten pohjavesiasemien seurantaohjelmasta, valittujen
vesihuoltolaitosten raakavesiseurannoista ja toiminnanharjoittajien lupamääräyksiin
perustuvista tarkkailuista. Perusseurannan tavoitteena on saada kattava yleiskuva pohjaveden laadusta ja tunnistaa mahdolliset ihmistoiminnan vaikutukset. Toiminnallisen seurannan tarkoitus on tunnistaa ihmistoiminnasta johtuvat pilaavien
aineiden pitoisuuksien merkitykselliset ja pysyvät nousevat muutossuunnat mikäli
niitä alueella on todettu. Toiminnalliseen seurantaan sisältyy myös likaantuneiden
tai pilaantuneiden pohjavesien seuranta.
Taulukko 8.2.1. Pohjavesien ryhmittely Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella
(POVET-rekisteri).
Pohjavesiryhmä
Inarin seutu
Tenojokiseutu
Yhteensä

Pohjavesialueiden lukumäärä
I-luokka II-luokka Yhteensä
10
8
18
4
2
6
14

10

24

Pohjavesialueiden
pinta-alat (km2)
12
69
81
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Seurannassa käytettävät ja noudatettavat standardit ja laadunvarmistus
Seurannassa käytetään standardisoituja tai niitä luotettavuudeltaan vastaavia menetelmiä. Seurantatietoa tuottavilla laboratorioilla on ajan tasalla olevat laatujärjestelmät
ja valtaosa niistä on akkreditoinut fysikaalis-kemiallisia määritysmenetelmiään.
Pohjavesien ryhmittely perusseurannassa
Vesienhoitolain tarkoittamat vedenhankintaa varten tärkeät (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuvat (luokka II) pohjavesialueet on ryhmitelty pohjaveden määrällistä
tilaa ja kemiallista perusseurantaa varten kahdeksi suuremmiksi kokonaisuudeksi
sijainnin ja muodostumatyyppien mukaan Tenojokiseutuun ja Inarin seutuun.
Pohjavesien seurantaohjelma ja seurantaverkko
Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueella on yhteensä kahdeksan seurantapaikkaa. Seurantapaikkojen jakaantuminen kemiallisen ja määrällisen tilan seurantaan on esitetty taulukossa 8.2.2 ja kuvassa 8.2.1. Vesienhoitoalueella ei ole riskipohjavesialueita, eikä siten tarvetta pohjavesien toiminnalliseen seurantaan.
Vesienhoitoalueen seurantaohjelma: www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoitoalueet > Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalue
> Selvitykset.

UTSJOKI

Tenojoki seutu
Inarin seutu

IVALO

Kemiallinen seuranta
Kemiallinen ja määrällinen seuranta
Pohjavesialue
Ryhmän raja
0

50

KITTILÄ

100 km
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Kuva 8.2.1. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen seurantaohjelman mukaiset pohjaveden seurantapaikat.
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Taulukko 8.2.2. Pohjavesien seurantapaikkojen kokonaismäärä Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen
vesienhoitoalueella.
Seurantapaikkoja

Yhteensä

Kemiallisen tilan perusseuranta
Kemiallisen tilan toiminnallinen seuranta
Määrällisen tilan seuranta
Yhteensä

8
0
4
8

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

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

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

Pintavesien nykytila
Taulukossa 9.1.1. on esitetty yhteenveto Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen luokitelluista pintavesistä ja niiden ekologisesta tilasta. Järvipinta-alasta
neljännes on erinomaisessa tilassa ja muut hyvässä tilassa. Hyvän tilan korkea osuus
johtuu Inarijärven luokittumisesta hyvään tilaan. Lähes kaikki jokivedet ovat erinomaisessa tilassa (97% luokiteltujen jokien yhteispituudesta) ja vain kaksi luokitelluista joista luokittuu hyvään tilaan (Kuva 9.1.2).
Taulukko 9.1.1. Kokonaisarvio pintavesien ekologisesta tilasta Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen
vesienhoitoalueella.
Vesimuodostumia (kpl)
Järvien pinta-ala (km2)
Jokien pituus (km)

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Huono

78
380
1 553

5
1 063
49

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Joet
Jokia otettiin mukaan tarkasteluun yhteensä 41 kpl. Kokonaisuutena katsoen Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen virtavedet ovat valtaosin erittäin
vähäravinteisia, tunturialueiden mineraalimailta vetensä kokoavia jokia. Haja- ja
pistekuormituksesta peräisin oleva ravinne- ja kiintoainekuormitus on lähes kaikilla
alueilla erittäin pientä. Vesienhoitoalueen vedet eivät kärsi merkittävästi happamoitumisesta, eikä huomattavia keväisiä happamuuspiikkejä ilmene. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen luokitteluun otetuista virtavesistä alle puolet
(19 kpl) pystyttiin luokittelemaan olemassa olevan aineiston pohjalta. Loppujen virtavesien tilasta esitettiin alustava asiantuntija-arvio. Kaikki luokitellut vedet olivat
erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Näin ollen toimenpiteitä edellyttävään tyydyttävään luokkaan kuuluvia vesiä ei vesienhoitoalueella ole. Lisätiedon ja tarkempien
selvitysten tarve on kuitenkin erittäin suuri, nykytiedon perusteella arviot jäävät
monella paikalla epäluotettaviksi.
Järvet
Järviä otettiin tarkasteluun yhteensä 42 kpl. Useimmista järvistä on käytettävissä
vain muutamia, jopa yksittäisiä vedenlaatutietoja 2000-luvulta. Vesienhoitoalueen
järvet ovat valtaosaltaan karuja ja kirkkaita tai lievästi humuspitoisia. Järvien karuutta kuvastavat hyvin alhaiset kokonaisravinteiden ja a-klorofyllin pitoisuudet.
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Kuva 9.1.2. Kokonaisarvio
pintavesien ekologisesta tilasta
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen
vesienhoitoalueella.
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Kuva 9.1.3. Pintavesien kemiallinen
tila Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen
vesienhoitoalueella.
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Järvien happitilanne voi olla kevättalvella heikko pohjan läheisissä vesikerroksissa
pitkän jääpeitteisen kauden johdosta jopa luonnontilaisissa järvissä. Happitilanteeseen vaikuttaa kuormituksen ohella järven humuspitoisuus sekä syvänteen laajuus
ja tilavuus. Vesienhoitoalueen tarkasteluun otetuista järvistä 34 pystyttiin luokittelemaan olemassa olevan aineiston pohjalta ja 8 järven tilasta esitettiin alustava
asiantuntija-arvio. Arvioiduista järvistä lähes kaikki vesienhoitoalueen keskisuuret ja
suuret järvet ovat erinomaisessa ekologisessa tilassa. Inarijärven ja Rahajärven osalta
säännöstely on vaikuttanut hydro-morfologisiin olosuhteisiin niin, etteivät ne vastaa
häiriintymättömiä oloja ja säännöstelyllä on havaittu tai arvioitu olevan vaikutuksia
rantavyöhykkeen eliöstöön. Säännöstelyn johdosta Inarijärven ja Rahajärven tila on
arvioitu hyväksi. Kuten virtavesillä, järviä koskeva seurantatieto on hyvin niukkaa
ja lisäkartoitusten tarve on suuri.

Voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesistöt
Vesienhoitoalueella ei ole voimakkaasti muutetuiksi tai keinotekoisiksi nimettyjä
vesiä.

Erityiset alueet
Kokonaisarvio niiden pintavesien ekologisesta tilasta, joilla on erityisiä alueita (luku
5) on esitetty kuvassa 9.1.4. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella sijaitsevien erityisalueiden suojeluperusteista aiheutuvien tilatavoitteiden täyttyminen ei
ole uhattuna.

Erinomainen
Hyvä
Ekologinen luokittelu sekä muu arvio tilasta puuttuvat
Natura-alue
0
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© Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MML/09, SYKE

Kuva 9.1.4. Niiden pintavesimuodostumien tila, joilla on erityisesti huomioon otettavia alueita.
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9.2
Ihmistoiminnan vaikutukset pintavesien tilaan
Kaikki olemassa olevan aineiston pohjalta tai alustavana asiantuntija-arviona luokitellut vedet olivat erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Näin ollen toimenpiteitä edellyttävään tyydyttävään luokkaan kuuluvia vesiä ei vesienhoitoalueella ole. Voimakkaasti muutettuja virtavesiä tai järviä ei vesienhoitoalueella myöskään ole.
Tenojoen vesistöalueella ihmisen toiminta on paikoin lisännyt eroosiota ja metsäautoja maanteiden rakentaminen on aiheuttanut mm. lohen nousuesteitä. Ylä-Lapissa
metsätalouden harjoittamisen vaikutukset ovat vähäisempiä ja paikallisempia kuin
muualla. Paatsjoen vesistöalueella on kuitenkin perattu uittoväyliä noin 700 km.
Uiton toimittamisen helpottamiseksi tehdyissä uomien perkauksissa ovat suurimmat
vahingot kohdistuneet kalastoon, kalastukseen ja vesistön hydrologiaan.

9.3
Pohjavesien riskialueet
Pohjaveden suojelun keskeisin säädös Suomessa on YSL 8§ pohjaveden pilaamiskielto, jonka mukaan pohjaveden laadun vaarantaminenkin on kielletty. Samoin
vesilain pohjaveden muuttamiskiellon (VL 18§) mukaan vedenottamiseen tarvitaan
lupa. Vedenottoluvan myöntämisen edellytyksenä ovat tarkat selvitykset vedenoton
vaikutuksista. Lisäksi VNp 364/1994 mukaan tiettyjen aineiden suorat ja epäsuorat
päästöt on kielletty pohjaveteen.
Alustavasti arvioidaan ne pohjavesialueet, joilla on ihmisen toiminta mahdollisesti aiheuttaa merkittävän riskin pohjaveden laadulle, mikäli tällaisia alueita esiintyy.
Arvio perustuu alueellisen ympäristökeskuksen asiantuntija-arvioon ja tietoihin
alueiden maankäytöstä, ihmistoiminnasta ja pohjaveden laadusta. Ne potentiaaliset
riskialueet, joilta ei ole alueen riskejä kuvaavia pohjaveden laatutietoja, on nimetty
toimenpideohjelmassa ns. selvityskohteiksi, joille esitetään pohjaveden laatutietojen
hankkimista. Vesienhoitoalueella ei ole riskialueiksi tai selvityskohteiksi nimettyjä
pohjavesialueita.

9.4
Pohjavesien tilan arviointi
Pohjavesien luokittelujärjestelmä
Vesienhoitoasetuksen (1040/2006) 14§ mukaan pohjavedet luokitellaan hyvään tai
huonoon tilaan kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella sen mukaan kumpi niistä
on huonompi. Pohjaveden kemiallisen tilan luokittelun tulee perustua pohjaveden
analyysituloksiin. Kemiallisen tilan arviointiin on käytetty pohjavesidirektiivissä
(2006/118/EY) asetettuja laatunormeja sekä ohjeellisia arviointikriteerejä. Pohjaveden määrällinen tila on hyvä silloin, kun keskimääräinen vuotuinen vedenotto
pohjavesimuodostumasta ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää ja lisäksi pohjaveden pinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske.
Arviointikriteerit tullaan vahvistamaan kansallisesti pohjaveden laatunormeiksi vuoden 2008 loppuun mennessä.
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Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi on tehty kaikille riskialueiksi nimetyille pohjavesialueille. Pohjaveden kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi kun pohjavedessä havaitut keskimääräiset pitoisuudet eivät ole ylittäneet missään seurantapaikassa pohjaveden
laadulle asetettuja laatunormeja tai ohjeellisia arviointiperusteita. Tilanarviointi on tehty
kunkin todetun haitta-aineen osalta erikseen. Orgaanisten aineiden pitoisuuksien osalta
tilan arvioinnissa on sovellettu ohjeellisia arviointikriteerejä. Epäorgaanisten aineiden
pitoisuuksien osalta ihmistoiminnan vaikutusta on verrattu alueelle ja pohjavesimuodostumalle tyypilliseen taustapitoisuuteen. Mikäli pohjavesialueella ei ole todettu olevan merkittävää veden tilaan vaikuttavaa ihmistoimintaa, on pohjavedet luokiteltu
hyvän tilaan. Niin sanotuille selvityskohteille tilanarviointia ei ole voitu tehdä riskiä
kuvaavien pohjaveden laadun tai määrän seurantatietojen puuttumisen vuoksi.
Pohjaveden kemiallista tilaa arvioitaessa on otettu huomioon mm.
• pohjavesimuodostumassa olevien pilaavien aineiden vaikutukset,
• pohjavesimuodostumaan liittyviin pintavesiin ja siitä suoraan riippuvaisiin
maaekosysteemeihin kulkeutuvien pilaavien aineiden todennäköinen vaikutus,
• suolaantuminen tai muiden aineiden tunkeutuminen pohjavesimuodostumaan sekä
• mahdollisuus, että pohjavedessä olevat pilaavat aineet vaarantavat pohjavedestä otetun tai mahdollisesti otettavan juomaveden laadun.

Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella pohjavesialueet ovat paljolti luonnontilaisia ja ihmistoiminta näillä alueilla on muutoinkin vähäistä. Pohjavesialueiden
riskitekijät ovat vähäisiä ja suojelun suhteen ei siten ole merkittäviä ongelmia.
Teno-Näätämöjoen pohjavesialueilta otetuissa näytteissä ei ole todettu haitallisten
aineiden kohonneita pitoisuuksia. Vesienhoitoalueen kaikki pohjavesialueet luokittuvat näin ollen hyvään kemialliseen tilaan (kuva 9.4.1)
Pienissä kuntataajamissa ja haja-asutusalueen kylissä talousveden kulutusmäärät
ovat pieniä. Pohjavesialueiden antoisuudet ovat riittäviä kulutustarpeisiin nähden
ja pohjavesien määrällisessä tilassa ei ole siten ongelmia (kuva 9.4.2).
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Kuva 9.4.1. Pohjavesien kemiallinen tila.

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

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

10.2
Pintavesien ympäristötavoitteet
Yleistä
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen luokitelluista vesistä kaikki ovat
vähintään hyvässä tilassa. Tavoitteena näissä vesissä on nykytilan säilyttäminen
(taulukko 10.2.1). Noin neljännes järvipinta-alasta ja lähes kaikki joet ovat erinomaisessa tilassa. Suurimman osan järvipinta-alasta muodostaa hyvään tilaan luokiteltu
Inarijärvi.
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Taulukko 10.2.1. Pintavesien tilatavoitteet.
Tilatavoite

1. Erinomaisena
säilyminen

2. Hyvänä
säilyminen 3

3. Hyvän
saavuttaminen3

Erityiset
tavoitteet4

Järvet1
380 km2 / 26 %
1 063 km2 / 74 %
2
Joet
1 553 km / 97 %
49 km / 3 %
1 Osuus on % pinta-alasta.
2 Osuus on % pituudesta.
3	 Voimakkaasti muutettujen vesien kohdalla suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.
4 Vesimuodostumat, joiden erityistavoite on uhanalainen.

Erityiset alueet
Erityisten alueiden vesimuodostumien (talousveden ottoon käytettävät sekä Natura
2000 -alueisiin ja EU-uimarantoihin liittyvät vedet, taulukko 10.2.2) tilatavoitteet
määräytyvät osaltaan samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin vesimuodostumien. Sen lisäksi on näillä alueilla otettava huomioon erityisiä alueita koskevasta
lainsäädännöstä aiheutuvat tavoitteet, jotka voivat asettaa vesimuodostuman tilalle
tavanomaisista luokittelukriteereistä poikkeavia vaatimuksia. Tällöin tilamuuttujat
eivät välttämättä ole samoja kuin luokittelussa käytettävät.
Natura 2000 -alueilla erityistavoitteet voidaan kuvata vesiin liittyvien elinympäristöjen ja lajien suojelun tilana. Näitä tavoitteita ei kuitenkaan nykytietämyksen
perusteella voida aina esittää yksiselitteisten tilamuuttujien raja-arvojen muodossa.
Talousveden ottoon tarkoitetuilla vesimuodostumilla ja vesimuodostumilla, joilla on
EU-uimaranta, tavoitteet sen sijaan perustuvat asetuksissa annettuihin veden laadun
raja-arvoihin (Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta, 366/1994, sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta,
177/2008). Tavoitteet koskevat koko tarkasteltavan vesimuodostuman tilaa, jolloin
esimerkiksi uimarannan käytöstä johtuvia hygieniaongelmia ei pidetä syynä asettaa
tavoitteita koko vesimuodostumalle. Jos huono hygieeninen tila johtuu sen sijaan
esimerkiksi haja-asutuksen jätevesikuormituksesta, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu kuuluvat vesienhoidon piiriin.
Taulukko 10.2.2. Niiden pintavesimuodostumien määrä, joissa erityisalueita koskevat vaatimukset
on otettava tilatavoitteiden asettamisessa huomioon.
Juomadirektiivin
vaatimukset

Uimavesidirektiivin
vaatimukset

Lintu- ja luontodirektiivin
vaatimukset

0
1
1

0
0
0

162
85
247

Järvet
Joet
Yhteensä

Uudet hankkeet
Hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä koskevasta tavoitteesta voidaan tietyin
edellytyksin poiketa uuden vesimuodostuman rakenteellista tai hydrologista tilaa
muuttavan tärkeän hankkeen vuoksi. Samoin voidaan myös muiden tärkeiden hankkeiden vuoksi poiketa erinomaisen tilan säilyttämistavoitteesta. Edellytykset ovat
seuraavat (vesienhoitolain 23 §):
• Hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä, se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta.
• Haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin.
• Tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla.
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Uusia suunnittelukaudella mahdollisesti toteutettavia suurehkoja hankkeita, joiden
valmisteluvaiheessa vesienhoidon tavoitteisiin tulee kiinnittää eritystä huomiota on
Soklin kaivoshanke Savukoskella.
Laaditun selvityksen (liite 1) perusteella Sotajoen ympäristötavoitteet saattavat vaarantua hankkeen vuoksi. Vaikutukset muihin luokiteltuihin vesimuodostumiin eivät
ole niin merkittävät, että niillä olisi vaikutusta tilatavoitteisiin. Pienempien vesimuodostumien ja erityisten alueiden osalta vaikutuksia voi olla. Kokonaisuudessaan
vaikutukset ja niiden merkitys vesienhoidon kannalta arvioidaan YVA-menettelyn
ja lupakäsittelyn yhteydessä.

10.3
Pohjavesien ympäristötavoitteet
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella tarkasteltavana olevilla I- ja IIluokan pohjavesialueilla ei ole todettu merkittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia
pohjavesissä, eikä pohjaveden määrällisessä tilassakaan ole puutteita. Näin ollen
ei ole merkittäviä riskitekijöitä, joiden mukaan alueita määräytyisi riskipohjavesialueiksi ja kaikki alueet ovat hyvässä tilassa.
Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja hyvän tilan ylläpitäminen. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella kaikki tarkasteltavat
pohjavesialueet ovat hyvässä tilassa, eikä riskien suhteen epävarmoja selvityskohteiksi luokiteltavia kohteita ole. Pohjavesien suhteen juomavesikäytössä olevat I-luokan pohjavesialueet ryhmitellään myös erityisiksi alueiksi. Nämä alueet on esitetty
kuvassa 3.3.1.

Uudet hankkeet
Vesienhoitoalueella ei ole käynnistymässä tai suunnitelmissa niin mittavia tie-, maanrakennus-, tms. hankkeita, että ne voisivat heikentää tarkasteltavien pohjavesialueiden määrällistä tai laadullista tilaa.

10.4
Pintavesien tilan parantamistarpeet
Koko vesienhoitoaluetta koskevana ravinne- ja kiintoainekuormituksen tavoitteena
on enintään nykytason suuruinen kuormitus siellä, missä vallitsee vesien erinomainen tai hyvä ekologinen tila, eikä tila ole vaarassa heikentyä ravinnekuormituksen
seurauksena. Näissä vesissä yleensä riittävät nykykäytännön mukaiset toimenpiteet.
Ihmisen aiheuttama kuormitus on verraten vähäistä ja veden laadullisia ongelmia
on ilmennyt ainoastaan ajoittain ja paikallisesti välittömästi taajamien alapuolella.
Luontaisesti karut vesistöt reagoivat kuitenkin herkästi muuttuviin olosuhteisiin ja
kuormitukseen. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa soveltaen voidaan taajamien,
teollisuuden ja hajakuormituksen ympäristövaikutuksia hallita.
Merkittävimmät säännöstelyn aiheuttamat haitat Inarijärvellä ovat rantojen vyöryminen eroosioherkillä alueille ja rantavyöhykkeen monimuotoisuuden väheneminen.
Vuonna 1998 laaditussa Inarijärvi-tutkimuksen suositusten toimintasuunnitelmassa
esitettiin 35 suositusta. Eniten suosituksia esitettiin kalakantojen hoidon ja säännös-
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telykäytännön kehittämiseksi ekologisempaan suuntaan. Keskeisimmät suositukset
ovat toteutuneet täysimääräisesti. Inarijärven seurantaryhmä on hyväksynyt järven
käyttöä ja hoitoa koskevat suositukset vuosille 2008–2012.
Tenojoen vesistöalueella vesistörakentaminen käsittää lähinnä tulvasuojeluun liittyvät toimenpiteet ja eroosiosuojaukset, joilla on vähennetty ihmisen toiminnan kiihdyttäviä vaikutuksia eroosioon, sekä lohen nousuesteiden poistoja sivujokien suista.
Nousuesteitä on edelleen tarpeen kartoittaa ja poistaa. Samoin uittoperattujen jokien
lisäkunnostustarve tulee selvittää.
Lapin velvoitekunnostetuissa jokikohteissa on kalataloudellisen kunnostamisen
osalta täydennyskunnostustarvetta. 1970- ja 1980 luvuilla velvoitekunnostetuilla tai
kunnostamatta jääneillä jokialueilla on syytä suorittaa arvio niiden mahdollisesta
ekologisesta kunnostustarpeesta.
Taulukko 10.4.1. Esimerkkejä keskeisten vesimuodostumien hydrologis-morfologiseen tilan parantamistarpeista.
Hydrologia

Morfologia

Inarijärvi

Säännöstelyn kehittäminen

Rantavyöhykkeen monimuotoisuuden
lisääminen, eroosion vähentäminen

Uittoperatut
virtavedet

Virtausolojen parantaminen

Uoman monimuotoisuuden lisääminen/
Kutualueet, poikastuotantoalueet

10.5
Pohjavesien tilan parantamistarpeet
Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä voidaan jatkossa myös ylläpitää pohjavesien hyvää tilaa. Pohjavesien suojelutarve tulee huomioida edelleen mm. asutuksen
ja lomarakentamisen kaavoituksessa ja kaava-alueiden ulkopuolisessa rakentamisessa. Pohjavesialueilla, jotka ovat kaava-alueiden ulkopuolella ja viemäröimättömillä
alueilla, tulee jätevesien maaperäimeyttämisen suhteen antaa rajoituksia pohjavesien
suojelutarpeen mukaan.
Lähitulevaisuudessa vuoteen 2015 mennessä ei ole näkyvissä sellaisia uusia hankkeita tai sellaista ihmistoimintaa, joka tulisi merkittävästi uhkaamaan pohjavesien
hyvää tilaa.
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11			 Vesienhoidon toimenpiteet

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

11.2
Sektorikohtaiset toimenpiteet
Yhdyskunnat
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaisesti asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetun puhdistamon toimintaan tai
vähintään 100 henkilön asumajätevesien johtamiseen muualle kuin yleiseen viemäriin
on haettava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 § edellyttää kuitenkin ympäristölupaa myös edellä sanottua vähäisempään jätevesien johtamiseen, jos
siitä saattaa aiheutua vesistön tai vesistöä vähäisemmän uoman pilaantumista. Ympäristölupavirasto ratkaisee luvan, kun puhdistamoon viemäröidyn jäteveden määrä
on asukasvastineluvultaan yli 4 000. Pienempien puhdistamoiden ympäristöluvat
ratkaisee alueellinen ympäristökeskus. Lupamääräyksillä varmistetaan, että puhdistamon toiminta täyttää ympäristösuojelu, jäte- ja naapuruussuhdelain mukaiset
vaatimukset ja että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa vesien käytölle eikä
veden laadun merkittävää heikkenemistä.
Ympäristöluvat edellyttävät toimijoilta määräysten mukaisia puhdistamokohtaisia
toimenpiteitä. Ympäristöluvat sisältävät mm. kuormitusta ja laitosten saneeraamista
koskevia määräyksiä. Vesihuoltolaitoksilla on myös päätöksiä jätevesien siirtoviemäreiden rakentamisesta ja jäteveden käsittelyn keskittämisestä.
Karigasniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja tehostamistoimenpiteet käynnistyvät 2009 ja uusi jätevedenpuhdistamo on käytössä 2010. Muut vesienhoitoalueen
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot on joko saneerattu tai kokonaan uudelleen
rakennettu viime vuosina ja vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Vesienhoitoalueella
ei ole suunnitteilla uusia siirtoviemäreitä.
Viemäröinnin laajentaminen vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla ja viemäröinnin
ulottaminen vesihuoltolain mukaisesti vanhoille rakennetuille sekä uusille kaavaalueille sen mukaan kun kaavan mukainen maankäyttö alueella toteutuu, mahdollistaa noin 175 asukkaan liittymisen keskitettyyn viemäriverkostoon.
Olemassa olevat vesiensuojelutoimet ovat myös kaudella 2010–2015 nykykäytännön
mukaisia toimia. Myös uudet toimet, joiden toteutuminen perustuu olemassa oleviin
säädöksiin ja päätöksiin tai joihin toiminnanharjoittajat voidaan niiden perusteella
velvoittaa, ovat rahoituskehyksestä riippumatta nykykäytännön mukaisia. Lisätoimenpiteitä Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueelle ei ole esitetty.
Kustannukset
Investointikustannusten arvioinnissa on käytetty vesihuollon alueellisista yleissuunnitelmista, kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmista ja ympäristöhallinnon tietokannoista saatavaa tietoa sekä kuntien toimittamaa tietoa. Uusien alueiden
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viemäröinti-investointien arvioinneissa on otettu huomioon yhdyskuntarakenteen
muutos ja kaavoitus. Vesihuoltolaitosten käyttö- ja ylläpitokustannukset on arvioitu
viemärilaitosten jätevesimaksuun perustuen.
Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden arvioidut investointikustannukset ovat
vesienhoitoalueella vuosina 2010–2015 noin 0,3 milj. €. Investointien annuiteettikustannukset ovat noin 22 000 € /a, kun kuoletusaika on 30 vuotta. Yhdyskuntien
vesiensuojelutoimien vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 1,2 milj. €.
Kaikki toimenpiteet ovat nykykäytännön mukaisia toimia (taulukko 11.2.1).
Taulukko 11.2.1. Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden määrät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja
investoinnin annuiteetin summa) Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Määrä

Investoinnit
suunnittelukaudella
1 000 €

Käyttö- ja
Vuosiylläpitokustannus
kustannukset
1 000 €
1 000 €/a

Nykykäytäntö
Viemäröinnin laajentaminen kaava-alueille1

175
asukasta

Viemärilaitoksen käyttö- ja ylläpitokustannus1

18 723
asukasta

Yhteensä
1 Perustoimenpide

333

333

22
1 212

1 212

1 212

1 234

Haja-asutus
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Haja- ja loma-asutuksen nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä ovat viemäriverkostojen laajentaminen haja-asutusalueille sekä talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkkojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (542/2003)
edellyttämät kiinteistökohtaiset toimenpiteet.
Haja-asutuksesta aiheutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä ensisijainen toimenpide on viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn keskittäminen vesihuollon ja ympäristön kannalta järkevästi. Käytännössä uusia viemäriverkostoja tulisi rakentaa alueille,
joissa keskitetyn jätevedenpuhdistuksen järjestäminen on vesiensuojelullisesti kustannustehokasta. Asiaa tulisi tarkastella kuntien laatimia vesihuoltolain mukaisia kehittämissuunnitelmia päivitettäessä ja suunnitelmissa tulee esittää ne alueet, joille keskitetty
viemäriverkosto jatkossa rakennetaan. Päivitetyt suunnitelmat otetaan huomioon myös
valtion vesihuoltoavustuksia suunnattaessa. Kuntakohtaisten suunnitelmien lisäksi
tarvitaan ylikunnallisia suunnitelmia sekä kyläkohtaisia suunnitelmia.
Tiheästi rakennetuilla haja-asutusalueilla ja taaja-asutusalueilla jätevedet tulisi viemäröidä ja johtaa käsiteltäväksi pohjavesialueiden ulkopuolelle. Samoin jo olemassa
olevien viemärien kunnosta on huolehdittava. Uusi asutus tai siihen liittyvät toiminnot, kuten puhdistamot, on kaavoituksen avulla ohjattava pohjavesialueiden
ulkopuolelle ja pohjavesialueiden muodostumisalueen läpi mahdollisesti menevät
siirtoviemärit tulisi suojata.
Lapin ympäristökeskus on alustavasti selvittänyt yhteistyössä kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa haja-asutuksen viemäriverkostojen rakennushankkeet, jotka ovat toteutettavissa
vuoteen 2015 mennessä. Selvityksen pohjana on käytetty kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmia ja vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia. Selvityksen perusteella Tenon–
Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueelle ei ole esitetty uusia viemäröitäviä alueita.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015
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Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä tärkein lainsäädännöllinen keino on asetus haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. Asetus koskee sekä vakinaista asutusta että loma-asutusta.
Asetuksen mukaan vuoteen 2014 mennessä haja-asutuksen jätevesistä tulee poistaa 85 %
fosforista, 40 % typestä ja 90 % orgaanisesta aineksesta. Kymmenen vuoden siirtymäkausi
(2004–2014) koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Uusien kiinteistöjen osalta
asetuksen vaatimat puhdistustehot ovat voimassa heti.
Haja-asutusalueiden asukkaiden kannalta on tärkeää, että asetuksen vaatimukset
samoin kuin poikkeukset ovat hyvissä ajoin tiedossa. Kiinteistön jätevesijärjestelmän
tehostamiseen tulisi ryhtyä ajoissa, jotta voitaisiin välttää ruuhkat vuoden 2014 lähestyessä. Tämän takia myös kunnilta sosiaalisin perustein haettavan asuntorahaston
avustuksen enimmäistulorajaa on vuosille 2008–2010 korotettu 30 %. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus myös saada verotuksessa kotitalousvähennys kiinteistöllä
toteutetuista jätevesien käsittelyyn liittyvistä töistä.
Talousjätevesiasetuksen 4 §:n 2 momentti antaa kunnalle mahdollisuuden ympäristönsuojelumääräyksissä asettaa erikseen määritellyille alueille asetuksessa määritellyt alemmat tavoitetasot jätevedenpuhdistukselle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten on syytä selvittää ne alueet, joissa ympäristölle aiheutuva riski ei ole suuri
ja joille voitaisiin ko. alemmat tavoitteet antaa.
Ympäristönsuojelulain 18 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
hakemuksesta myöntää valtioneuvoston asetuksessa säädetystä velvoitteesta kiinteistökohtaisen poikkeuksen enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus
voidaan myöntää, jos asetuksessa edellytetyt toimet kokonaisuutena arvioiden ovat
kiinteistön jäteveden käsittelyvaatimusten noudattamiseksi kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä vähäisenä.
Lapin alueella kattavin selvitys kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn tasosta on tehty EU-rahoitteisen Simojoki-Life -hankkeen (2002–2007) yhteydessä. Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tila voidaan olettaa saman tasoiseksi myös muualla Lapin
alueella, joten kokonaisuutena voidaan arvioida, että noin 10 % kiinteistökohtaisista
jätevedenkäsittelyjärjestelmistä täyttää asetuksen vähimmäisvaatimukset.
Haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelykustannukset kohdistuvat kiinteistöjen
omistajille. Kustannustehokkain vaihtoehto on kompostikäymälä ja harmaiden vesien
imeytys. Muut vaihtoehdot ovat huomattavasti kalliimpia.
Arvioitujen viemäriverkostojen laajentamisten jälkeen viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella jää noin 800 vakinaisesti asuttua kiinteistöä ja noin 2 200 vapaa-ajan asuntoa.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät taloudet tarvitsevat neuvontaa jätevesijärjestelmien
valinnassa ja yhteispuhdistamoihin liittyvissä sopimuksissa, sekä puhdistamoiden käyttöön ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnassa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kuivakäymälöiden suosimiseen ja muutenkin jätevesien määrän vähentämiseen.
Lapin ympäristökeskus on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on vastata viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden talousjätevesien puhdistusta koskevaan tiedontarpeeseen. Vuoden kestävän hankkeen kohderyhmänä ovat sekä kiinteistöjen
omistajat että kunnat. Vuoden 2009 aikana järjestetään noin 70 neuvonta- ja yleisö-tilaisuutta eri puolilla Lappia. Hankkeen kustannusarvio on 2 140 000 € ja sen rahoittaa
Lapin TE-keskus EU:n Maaseuturahastosta.
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Tiedotushankkeen tavoitteena on auttaa kiinteistöjen omistajia valitsemaan kiinteistölleen sopiva, taloudellinen ja asetuksen vaatimukset täyttävä jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Hankkeen aikana järjestetään ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia kiinteistönhaltijoille yhdessä kuntien kanssa. Tilaisuuksia järjestetään kolmesta neljään kappaletta
jokaisen kunnan alueella vuoden 2009 kevään, kesän ja syksyn aikana.
Kustannukset
Haja-asutusalueilla merkittävimmät kustannukset aiheutuvat toisaalta viemäriverkoston laajentamisesta niille alueille, joilla toimenpide on teknistaloudellisesti ja
vesiensuojelullisesti järkevää sekä toisaalta haja-asutuksen jätevesiasetuksen edellyttämistä kiinteistökohtaisista investoinneista.
Haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamisen ja kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn investointikustannusten sekä käyttö- ja ylläpitokustannusten yksikkökustannuksina on käytetty keskimääräisiä valtakunnallisia tietoja. Yksittäisen
kiinteistön osalta kustannuksissa on suuri vaihteluväli.
Haja- ja loma-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteiden arvioidut investointikustannukset ovat vesienhoitoalueella suunnittelukaudella noin 4 milj. €. Investointien
annuiteettikustannukset ovat 20–30 vuoden taloudellisella pitoajalla noin 0,3 milj. €/a
ja kokonaiskustannukset noin 0,7 milj. €/a, kun kustannuksiin sisällytetään myös
käyttö- ja ylläpitokustannukset (taulukko 11.2.2).
Taulukko 11.2.2. Haja- ja loma-asutuksen kiinteistöjen vesiensuojelun investointikustannukset
suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Määrä Investoinnit
Käyttö- ja
Vuosisuunnitteluylläpitokustannus
kaudella
kustannukset
1 000 €
1 000 €
1 000 €/a*

Nykykäytäntö

Uudet haja-asutuksen kiinteistökohtaiset
jätevesien käsittelyjärjestelmät1 (kiinteistö)
Uudet loma-asutuksen kiinteistökohtaiset
jätevesien käsittelyjärjestelmät1 (kiinteistö)

780

3 120

156

406

440

880

44

115

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

80

16

16

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

1 760

176

176

392

713

Yhteensä

4 000

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

ei arvioida

Rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Yhdyskuntien vesihuollon kustannukset katetaan pääosin liittymismaksuilla sekä
vesi- ja jätevesimaksuilla. Jätevesimaksuilla katetaan käyttö- ja ylläpitokustannusten
lisäksi myös tarvittavat uusinvestoinnit, mm. viemärien saneeraukset, uusimiset ja
puhdistamoiden perusparannukset. Viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen vesihuollon kustannukset maksetaan kiinteistökohtaisesti.
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Yhdyskuntien vesihuollon kustannukset katetaan pääosin liittymismaksuilla sekä
vesi- ja jätevesimaksuilla. Jätevesimaksuilla katetaan käyttö- ja ylläpitokustannusten
lisäksi myös tarvittavat uusinvestoinnit, mm. viemärien saneeraukset, uusimiset ja
puhdistamoiden perusparannukset. Viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen vesihuollon kustannukset maksetaan kiinteistökohtaisesti.
Valtion rahoitustuen osuus vesihuollon kokonaisinvestoinneista on viime vuosina
ollut noin 10 % suuruusluokkaa. Alueellisesti ja paikallisesti rahoitustuella on kuitenkin ollut suuri merkitys. Vesihuollon tukemisesta annetun lain mukaisesti tuetaan
alueellisen vesihuoltoyhteistyön aikaansaamista, vesihuollon turvaamista erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaamista maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla
sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemistä taikka niiden tilan parantamista. Taloudellisten kannustimien tarve lisääntyy suunnittelukaudella haja-asutuksen
jätevesiasetuksen vaatimusten edellyttämien toimenpiteiden seurauksena.
Vastuu haja-asutukselle ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta on ensisijaisesti
kiinteistön omistajilla. Yhdyskunnille ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja
viemäröinnin laajentamisesta haja-asutusalueelle mahdollisuuksien mukaan vastaavat ensisijaisesti vesihuoltolaitokset.
Yhdyskuntien sekä haja- ja loma-asutuksen keskeiset ohjauskeinot
Yleistä
Valtakunnallisella tasolla on tärkeää kehittää lainsäädäntöä ja taloudellisia ohjauskeinoja. Alueilla korostuu lainsäädännön toimeenpanon edistäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen ja vesihuollon suunnittelun kehittäminen.
Hajajätevesiasetuksen mukaiset toimet eivät ole käynnistyneet toivotulla tavalla ja asetuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii lisäpanostusta tiedottamisessa, hyvien käytäntöjen käyttöönotossa ja valvontaviranomaisten tulkintojen yhdenmukaistamisessa.
Tärkeää olisi myös yhä lisääntyvästä vapaa-ajan asutuksesta aiheutuvan kuormituksen
hillitseminen. Jotta vapaa-ajan asutuksen aiheuttama kuormitus ei lisääntyisi, tulisi
loma-asunnoilla käyttää varustetason ja käyttöasteen noususta huolimatta pääosin
kuiva- ja kompostikäymälöitä myös uudisrakentamisessa.
Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen tavoitteiden mukaista toteutumista ja viemäriverkostojen laajentamista niille alueille joissa se on teknisesti, taloudellisesti sekä
elinkaari huomioiden tarkoituksenmukaista, voidaan selvästi edistää taloudellisella
tuella sekä neuvonnalla.
Lainsäädännön kehittäminen
Vesihuoltolain tarkistamisen yhteydessä tulisi selvittää tarve vesihuollon liiketoiminnan valvonnan kehittämiseen kustannusten kattamisen ja kustannusvastaavuuden
toteutumisen varmistamiseksi.
Hulevesilainsäädäntöä tulisi kehittää vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain
tarkistusten yhteydessä ottaen huomioon myös ympäristönsuojelun vaatimukset.
Vesihuoltolain ja terveydensuojelulain tarkistamisessa sekä ympäristönsuojelulain
mukaisessa ympäristölupamenettelyssä tulisi kiinnittää huomiota vesien tilassa
tapahtuviin häiriötilanteisiin ja poikkeuksellisiin luonnonoloihin varautumiseen.
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Lainsäädännön toimeenpanon edistäminen
Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivittäminen on ajankohtaista ja niiden laatua tulisi parantaa siten, että suunnitelmassa osoitetaan alueet, jotka maankäytön kehittämisen ja vesihuollon kannalta on tarkoituksenmukaista saattaa viemäriverkostojen piiriin. Näille alueille on tarpeen vahvistaa toiminta-alue viimeistään
siinä vaiheessa kun verkoston laajennukseen on sitouduttu.
Kuntien tulisi nykyistä tehokkaammin käyttää mahdollisuutta antaa ympäristönsuojelumääräyksiä vesiensuojelullisin perustein. Esimerkiksi hajajätevesiasetuksen
soveltamiseksi on mahdollista antaa asetuksen mukaisesta perustasosta poikkeavia
käsittelyvaatimuksia riippuen paikallisista olosuhteista.
Maankäytön valtakunnallisia tavoitteita olisi edistettävä kaavoituksessa vesien suojelun osalta sekä hyviä käytäntöjä maa-aineisten oton ja pohjavesien suojelun yhteensovittamisessa.
Taloudellinen ohjaus
Vesihuoltoa olisi tuettava edelleen vähintään nykykäytännön mukaisesti EU:n, valtion ja kunnan varoin. Tukemisessa on otettava kuitenkin huomioon vesihuoltolain perusperiaate; vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä
voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset saneeraustoiminta
mukaan lukien. Vesihuoltolain mukaisista kustannusten kattamisen ja kustannusten vastaavuuden periaatteista huolimatta vesihuollon investointeja, esimerkiksi
siirtoviemäreitä ja haja-asutusalueiden vesihuoltoa, voidaan tukea, jos tuen avulla
saavutetaan vesiensuojelullisesti parempi ratkaisu, tai jos toimenpide ilman tukea
johtaisi kohtuuttomiin liittymismaksuihin.
Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanon tehostamiseksi on tarpeen kehittää nykyisiä taloudellisia ohjauskeinoja kuten kotitalousvähennystä ja korjausrakentamisen tuen perusteita.
Pohjavesien tilaa sekä vedenhankinnan varmuutta ja turvallisuutta olisi parannettava eri toimijoiden yhteistyötä kehittämällä tavoitteena varmistaa riittävä rahoitus
pohjavesiselvityksiin, seurantoihin ja pohjavesisuunnitelmien laatimiseen.
Tiedollinen ja neuvonnallinen ohjaus
Haja-asutuksen jätevesihuollon tietopohjaa ja ohjausta tulisi tehostaa kunnissa, jolloin
neuvonnan taso ja tehokkuus nousisi nykyisestä. Jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja
loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa tulisi edistää nykyisestä.
Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun ja kunnan vesihuollon kehittämissuunnittelun tasoa tulisi nostaa vedenhankinnan ja jätevesihuollon järjestämiseksi parhaalla
mahdollisella tavalla ottaen huomioon maankäytön suunnittelun tarpeet, vesihuollon toimintavarmuus, haja-asutuksen vesihuollon kehittäminen ja laitosrakenteen
kehittämistarpeet.
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Teollisuus ja yritystoiminta
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Teollisuuden jätevesien käsittelyn tehostaminen suunnittelukaudella on nykykäytännön
mukaista, jos se perustuu olemassa olevaan lupaan tai lupakäsittelyssä tehtävään päätökseen. Myös uusien tai tulevien lupien mukaiset toimet ovat nykykäytännön mukaisia mukaan lukien parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen mukaiset vaatimukset.
Lupakäsittelyssä sovelletaan kulloinkin parasta käyttökelpoista tekniikkaa jätevesien
kuormituksen vähentämiseksi. Teollisuuden prosessitekniikkaa kehitetään ja ravinteiden käyttöä jätevedenpuhdistamoilla optimoidaan. Teollisuus vesienhoitoalueella
on vähäistä.
Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kg/a kuivarehua tai sitä vastaava määrä muuta rehua, tai jossa lisäkasvu on vähintään 2 000 kg/a,
tai joka on kooltaan vähintään 20 ha luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä
on ympäristönsuojelulain perusteella ympäristöluvanvarainen. Lupamääräyksissä
on yleensä annettu rajoituksia mm. allastilavuuteen tai pinta-alaan sekä rehujen ravintosisältöön, mikä vaikuttaa suoraan ravinnekuormitukseen. Luvat ovat yleensä
määräaikaisia.
Kalankasvatuksen vesiensuojelukustannukset on arvioitu vuonna 2006 tuotettuun kalamäärän perustuen. Sisävesien maalaitoksissa vesiensuojelukustannukset ovat arviolta
keskimäärin 2,65 €/kalakilo, kun otetaan huomioon rehujen kehittämiskustannukset,
ATK-ohjatun ruokintajärjestelmän, jätevesien käsittelyn ja lietteen poiston ja tarkkailun
kustannusten vesiensuojelun osuus. Arviot kalankasvatuksen yksikkökustannuksista perustuvat Lounais-Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija-arvioon. Kalankasvatuksen
kustannukset ovat nykykäytännön mukaisia ja EU-raportoinnissa perustoimenpiteiden
kustannuksia. Kalankasvatuksen vesiensuojelukustannukset vesienhoitoalueella ovat
yhteensä noin 0,1 milj. €/a ja noin 0,6 milj. € suunnittelukaudella 2010–2015.
Vastuu teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta
on alan yrityksillä. Yhteiskunnan tukea suunnataan pääosin uusien innovaatioiden
kehittämiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea voi saada
esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät ympäristötekniikan kehittämistä ja vesiensuojelua. Kalankasvattajat voivat saada harkinnanvaraista EU-tukea uusien laitosten
rakentamiseen tai vanhojen laitosten perusparantamiseen Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR). Tuen määrä voi olla 35–70 % laitosten ympäristönsuojelua parantavista
investoinneista
Teollisuuden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot
Lainsäädännön kehittäminen ja toimeenpanon edistäminen
Teollisen toiminnan aiheuttamia haitallisia vaikutuksia vesiympäristölle estetään ja
lievennetään ympäristölupapäätöksessä annettavilla määräyksillä. Lupamääräyksiä
tarkistetaan määräajoin vastaamaan uusinta lainsäädännön ja teknologian kehittymistä.
Lupa- ja valvontaviranomaisten ammattitaito, tietojärjestelmät ja resurssit ovat keskeisiä
lupapäätöksen sisällön määräytymisen kannalta. Erityiskysymyksenä on viime vuosina
korostunut riskienhallinnan parantaminen häiriö- ja satunnaispäästöjen estämiseksi.
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Teollisuuden yhdennettyä päästöjen hallintaa koskevaa IPPC-direktiiviä (2008/1/EC)
ollaan uudistamassa Euroopan unionissa. Uusi teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (IE-direktiivi) hyväksyttäneen vuonna 2010. Uudistuksen tarkoituksena on mm.
vahvistaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) määrittämistä ja soveltamista
ympäristölupaprosessissa.
Ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla annettiin joulukuussa 2008 direktiivi
2008/105/EY. Sen kansallisen toimeenpanon edellyttämiä muutoksia vesienhoidon
lainsäädäntöön ja vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetukseen
(2006/1022) on alettu valmistella. Kansallisten säädösten tulisi direktiivin mukaan
olla voimassa heinäkuussa 2010. Säädöksellä pyritään estämään ja vähentämään mm.
teollisesta toiminnasta peräisin olevien vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten
aineiden päästöjä vesiin. Teollisuuden käyttämien ja tuottamien kemikaalien aiheuttamia ympäristöriskejä on lisäksi tarkoitus merkittävästi estää ja vähentää EU:n
REACH-asetuksen mukaisilla toimenpiteillä.
Vesien hoidon järjestämisestä annettu laki (2004/1299) ja asetus (2006/1040) samoin kuin vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetus vahvistavat
jatkossa vesiympäristön ja pohjavesien tilalle asetettujen tavoitteiden ja ympäristönlaatunormien huomioon ottamista teollisen toiminnan ympäristölupamääräyksiä
annettaessa.
Taloudellinen ohjaus
Teollisuuden ympäristönsuojelutoimenpiteet on toteutettu pilaaja maksaa periaatteen
mukaisesti, jolloin teollisuus kattaa täysimääräisesti ympäristönsuojelukustannukset ja mahdolliset kompensaatiot. Verotuksellinen ohjaus kohdistuu teollisuuden
ympäristöasioissa lähinnä energian käytön tehostamiseen. Osa teollisuudesta on
myös hiilidioksidipäästökaupan piirissä. Ympäristöperusteisista valtion maksuista
tärkeimpiä ovat öljysuojamaksu, öljyjätemaksu ja ympäristölupamaksut.
Vesienhoidon suunnittelun näkökulmasta teollisen toiminnan taloudellista ohjausta
ei ole esitetty muutettavaksi.
Tiedollinen ohjaus
Vesienhoidon suunnittelun kannalta yritysten neuvontaa ja tukea on tarpeen edelleen
lisätä elinkeino- ja ympäristöhallinnossa. Neuvontaa tarvitaan erityisesti pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle sekä häiriö-, onnettomuus- ja satunnaispäästöjen hallintaan.

Maatalous
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Peltoviljelyssä lakisääteiset perustoimenpiteet ovat lähinnä nitraattidirektiiviin,
EU:n asetukseen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lannoitevalmistelakiin (539/2006) perustuvat toimenpiteet. Nitraattidirektiivi on toimeenpantu
Suomessa valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien
vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000), joka säätelee mm. typpilannoitusta. Maatalouden ympäristöpäästöjä koskevassa asetuksessa mm. annetaan enimmäismäärät
karjanlannan käytölle ja typpilannoitukselle sekä kielletään lannoitus ajalla 15.10.–
15.4. Asetukseen tehtäneen tarkennuksia ja muutoksia lähitulevaisuudessa. Kunnat
voivat myös antaa tarkempia ympäristönsuojelumääräyksiä esimerkiksi lannan
levitykseen liittyen.
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Pohjavesialueilla olevilla pelloilla pohjavesien pilaamis- ja muuttamiskielto asettavat
lainsäädännön kautta rajoitteita peltoviljelylle ja eläinsuojien sijainnille.
Maatalouden ympäristötuen mukaisten toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää
ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Vesienhoitoalueella 82 % viljellystä peltoalasta
kuuluu maatalouden ympäristötukijärjestelmän perustuen piiriin.
Ympäristötuen perustoimenpiteisiin sitoutunut tila laatii vuosittaisen kirjallisen viljelysuunnitelman ja teettää lohkokohtaiset viljavuustutkimukset määräajoin sitoumusehtojen mukaisesti. Lannoituksen on perustuttava viljavuustutkimusten tuloksiin ja
vuosittaiseen viljelysuunnitelmaan. Eri viljelykasveille on määritetty lannoituksen
enimmäismäärät maalajin, viljavuusluokan, viljelyalueen ja satotason mukaan. Kotieläinten tuottaman lannan ravinteet on laskettava lannoitusmääriin joko taulukkoarvojen tai lanta-analyysin tulosten perusteella.
Lapissa ympäristötuen lisätoimenpiteiksi voidaan valita vähennetty lannoitus, typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
ja kevennetty muokkaus, lannan levitys kasvukaudella sekä ravinnetaseet. Lisäksi
voidaan solmia erityistukisopimuksia mm. suojavyöhykkeiden perustamisesta ja
hoidosta, pohjavesialueiden peltoviljelystä ja luonnonmukaisesta tuotannosta.
Ympäristönsuojelulain (2000) mukaan eläinsuojalla tai turkistarhalle tulee olla ympäristölupa, jos se on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, 60 emakolle, 250 siitosnaarasminkille tai näihin verrattavalle eläinmäärälle. Ympäristösuojelulain mukainen määräys
koskee vuodesta 2000 lähtien tarpeellisin osin myös vanhoja eläinsuojia ja turkistarhoja.
Näiden osalta ympäristökeskus on harkinnut milloin ympäristölupa on tarpeellinen.
Täydentävissä ehdoissa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksille on säädetty
kehykset EU:n neuvoston asetuksella (EY N:o 1782/2003) ja ne tulivat edellä mainittujen suorien tukien ehdoiksi vuoden 2005 alussa. Kehysten perusteella on annettu paikalliset olot huomioon ottava maa- ja metsätalousministeriön asetus. Lakisääteiset hoitovaatimukset pohjautuvat jo ennestään viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön. Vuonna
2005 suorien tukien ehdoksi tulivat mm. vesiensuojeluun liittyvät vaatimukset koskien
nitraatti-, pohjavesi- ja puhdistamolietedirektiivejä ja niiden toimeenpanemiseksi
annettuja kansallisia säädöksiä. Lisäksi puutarhatiloilla voidaan valita lisätoimenpiteiksi typpilannoituksen tarkentaminen puutarhakasveilla, katteen käyttö monivuotisilla puutarhakasveilla ja tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö.
Ympäristötuen erityistuen tukisopimuksia ei vesienhoitoalueella ollut lainkaan vuonna 2007.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Maatalouden nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden kustannukset on arvioitu käyttäen hyväksi maataloudelle maksettua ympäristö- ja investointitukea. Kustannukset on laskettu maatalouden ympäristötukijärjestelmän perusteella niin, että
mukaan on otettu vuosittain maksetun tukitason mukaisesti ympäristötuen perustoimenpiteet (vuoden 2007 taso) sekä lisätoimenpiteet ja vesiensuojelua edistävät erityistuet, kuten suojavyöhykkeet, pohjavesialueiden peltoviljely, kosteikot, valumavesien
käsittelymenetelmät ja luomutuotanto. Investointien osalta on huomioitu lantaloiden
ja jaloittelualueiden rakentaminen vuosien 2006–2008 investointitukitietojen pohjalta.
Investointien käyttöikänä on pidetty 10 vuotta.
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Maatalouden nykykäytännön mukainen laskennallinen vuosikustannus on Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella näin laskettuna 0,1 milj. €/a (taulukko 11.2.3).
Koska maatalouden ympäristötuki on osin myös tulotukea, niin summa ei täysin kuvaa
maatalouden vesiensuojelun nykykäytännön mukaisia kustannuksia. Toisaalta arviossa
eivät ole mukana kaikki maataloudessa toteutettavat vesiensuojelutoimet.
Taulukko 11.2.3. Maatalouden investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin
summa) Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Investoinnit
suunnittelukaudelle
1 000 €

Käyttö- ja
ylläpitokustannukset
1 000 €/a

Vuosikustannus
1 000 €

62*

62*
10

62

72

Nykykäytäntö
Ympäristötuen mukaiset toimet 2
Lantalat ja jaloittelutarhat1

100

Yhteensä
100
* Sisältää vain toimenpiteiden tukiosuuden
1 Perustoimenpide
2 Täydentävä toimenpide

Maatalouden vesiensuojelutoimia rahoitetaan pääasiassa Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2007–2013 varoilla. Muita ohjelman vesiensuojelua edistäviä tukijärjestelmiä on kosteikkojen perustaminen ei-tuotannollisten investointien tuella. Myös
maaseudun kehittämisohjelman linjan 3 yritys-, kehittämis- ja koulutushankkeiden sekä
Leader-toimintatavan kautta voidaan toteuttaa vesiensuojelua edistäviä hankkeita.
Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden ympäristötuen vesiensuojelutoimenpiteistä valtaosa esitetään kohdennettavaksi maantieteellisesti ja tilatasolla kaikkein kuormittavimmille alueille ja lohkoille ja kohdennettujen erityistukien osuuden tulee kasvaa.
Mahdollisimman kattavien vesistövaikutusten takaamiseksi tarvitaan myös kaikille
ympäristötuessa mukana oleville pakollisia perustason toimenpiteitä, joiden vesiensuojeluvaikutuksia pyritään tehostamaan. Ympäristötukea uudistettaessa varmistetaan,
että vesiensuojelullisesti tehokkaista toimenpiteistä maksettava korvaus on riittävä,
jotta toimenpiteet kannustavat viljelijöitä sitoutumaan vesiensuojelutoimenpiteisiin.
Toteutusvastuu maataloudelle ehdotetuista vesiensuojelutoimenpiteistä on viljelijöillä. Toteutusvastuu maatalouden tukijärjestelmän kehittämisestä on maa- ja metsätalousministeriöllä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Neuvontajärjestöillä on
tärkeä rooli neuvonnassa ja koulutuksessa.
Maatalouden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot
Lainsäädännön ohjauskeinot
Kehitetään edelleen ympäristönsuojelulain mukaista eläinsuojien ympäristölupamenettelyä sekä sen yhteensovittamista maankäytön ohjauksen kanssa.
Uudistetaan maatalousmaan vuokralainsäädäntöä peltojen vuokraustilanteen parantamiseksi ja kannustetaan näin pellon perusparannusta ja maan rakenteen hoitoa
edistävien toimenpiteiden toteuttamista.
Taloudelliset ohjauskeinot
Ympäristötukea uudistettaessa varmistetaan, että vesiensuojelullisesti tehokkaista
toimenpiteistä maksettava korvaus on riittävä, jotta toimenpiteet kannustavat viljelijöitä sitoutumaan vesiensuojelutoimenpiteisiin.
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Maatalouden investointitukien suunnittelussa otetaan huomioon myös vesiensuojelun tavoitteet ja ohjataan investointitukia uusiin kotieläintalouden vesiensuojelua
edistäviin sekä maan rakennetta ja vesitalouden parantamista tähtääviin toimiin.
Tiedolliset ohjauskeinot
Edistetään tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta Edistetään paikallisesti sovellettavaa, vesien tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä koskevan tiedon välittämistä.
Lisätään koulutusta ja neuvontaa kotieläinten ruokinnan ja kasvatusmenetelmien
merkityksestä ravinnekuormituksen vähentämisessä.
Tehostetaan yhteistyötä ja tiedon kulkua viranomaisten ja viljelijöiden sekä muiden
vesiensuojelun toimijoiden kesken.
Parannetaan poroteurasjätteen käsittelyä ja ravinnepäästöjen hallintaa.

Metsätalous
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Metsälaki (1997) edellyttää kestävää metsien hoitoa ja ympäristöasioiden huomiointia
metsä-taloudessa. Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki koskevat vain vähäisiltä osin
metsätalouden vesiensuojelua. Metsätalouden toimenpiteet eivät yleensä edellytä
ympäristölupia. Valtion tuen saaminen metsäojituksiin edellyttää ilmoitusmenettelyä
ympäristöviranomaiselle.
Lapin läänin metsille myönnettiin sertifikaatti vuonna 1999. Käytössä olevan järjestelmän (FFCS) vaatimukset ja säännöt on koottu standardeihin, joissa on asetettu
kriteerit kestävän metsätalouden edistämiselle. Metsien hoidon ja käytön standardissa on kriteerit myös pohjavesialueilla harjoitettaville metsätalouden toimenpiteille,
kuten torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytölle. Uusimmat Pohjois-Suomen metsiä
koskevat metsänhoitosuositukset julkaistiin vuonna 2007. Suositukset ovat opastavia,
eivätkä metsälain tavoin metsänomistajia sitovia tai velvoittavia.
Metsätalouden vesistökuormitusta vähennetään metsien hakkuisiin ja maanmuokkaukseen liittyvillä vesiensuojelutoimenpiteillä. Hakkuissa jätetään vesistöjen ympärille
suojavyöhykkeet. Suojavyöhykkeillä voidaan tehdä harvennuksia, mutta esimerkiksi maanmuokkausta niihin ei uloteta. Luonnontilaisen kaltaiset pienvedet (lähteet,
purot, norot ja pienialaiset lammet) lähiympäristöineen kuuluvat metsälaissa säilytettäviksi tarkoitettuihin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, eikä niiden ominaispiirteitä muuttavia hakkuita tai maanmuokkauksia tehdä.
Vesienhoitoalue sijoittuu metsätaloudellisesti kannattavien ojitusten kannalta tarvittavan
lämpösumman (750 d.d.) pohjoispuolelle, joten kunnostusojituksia alueella ei tehdä.
Metsänhoitosuosituksiin ja metsäsertifioinnin vaatimuksiin liittyvien vesiensuojelunäkökohtien noudattamista valvotaan metsäkeskuksen tekemillä luontolaaduntarkastuksilla ja Metsähallituksen omalla vesiensuojelunseurannalla sekä lisäksi kummankin organisaation ympäristöjärjestelmiin liittyvien tarkastusten kautta.
Vuonna 2009 alusta voimaanastuva uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera) mahdollistaa vesiensuojelun suunnitteluun ja vesiensuojelumenetelmien toteuttamiseen täysimääräisen avustuksen.
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Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Nykykäytännön mukaisten toimien on arvioitu olevan pääosin riittäviä, mutta vesiensuojelutoimien suunnittelua ja toteutusta tulisi edelleen kehittää. Toimenpiteenä
olisi metsäorganisaatioiden sisäisen koulutuksen järjestäminen liittyen vesiensuojeluun sekä kunnostusojituksen suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja koneen kuljettajien
osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksella. Vuosittain koulutettavien/
neuvottavien määrä vesienhoitoalueella olisi noin 50 henkilöä.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Metsätalouden toimenpiteiden kustannusarviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Metsätalouden toimenpiteiden arvioinnissa on ollut ongelmana sekä toimenpidealan sijoittumisen arviointi että myös vesiensuojelutoimenpiteiden määrän ja
niiden kustannusten arviointi. Vuosittaiset toimenpidemäärät on saatu metsäkeskukselta ja metsähallitukselta ja niiden sijoittuminen on arvioitu vesistöalueittain esimerkiksi metsäalan perusteella. Nykykäytännön mukaisten vesiensuojelutoimenpiteiden
määrän arvioinnissa on käytetty vesiensuojeluoppaissa esitettyä vesiensuojelutasoa.
Toimenpiteiden investointi- ja käyttökustannuksista on kerätty kustannusarvioinnin
pohjaksi tietoja Kehittämiskeskus Tapiolta, metsäkeskuksista, metsähallituksesta sekä
metsänhoitoyhdistyksiltä.
Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset ovat noin 0,4 milj. €
suunnittelukaudella. Vesiensuojelun vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä
noin 56 000 €. Näistä lisätoimien osuus on noin 8 000 €/a (taulukko 11.2.4).
Taulukko 11.2.4. Metsätalouden vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella,
käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin
annuiteetin summa) Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Määrä

Investoinnit
Käyttö- ja
Vuosikustannus
suunnitteluylläpito
1 000€
kaudella
kustannukset
1 000 €
1 000 €/a

Nykykäytäntö
Hakkuualueiden suojavyöhyke1
Yhteensä

168 ha

420
420

8
8

48
48

8

8

Lisätoimenpiteet
Koulutus ja neuvonta 2

50 kpl/a

Yhteensä
Kaikki yhteensä
1 Perustoimenpide
2 Taydentävä toimenpide

420

8

8

16

56

Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera-lain) asettamien ehtojen mukaan maksettavat tuet muodostavat nykyisin keskeisen metsätalouden vesiensuojelua tukevan
rahoitusjärjestelmän. Metsän uudistamista, metsäteiden rakentamista sekä kunnostamista koskevat suunnittelukustannukset maksetaan metsänomistajille kokonaan
maa- ja metsätalousministeriön määräämin perustein. Metsän uudistamisessa valtion
tukea voidaan myöntää kohteisiin, joissa puuston tuotos on alhainen verrattuna maan
tuottokykyyn ja joissa puusto on vähäarvoista. Tukea voidaan myöntää myös ennestään puuttoman alueen metsittämiseen, jos alue on luontaisesti metsänkasvatukseen
soveltuvaa. Myös luonnontuhon kohteiksi joutuneita alueita voidaan uudistaa valtion
varoin.
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Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuva tukijärjestelmä on suhteellisen
joustava vesiensuojelun tehostamisen kannalta ja yleensä nykyisille perustason
toimenpiteille on ollut käytettävissä riittävästi Kemera-tukea. Nykyiset tukitasot
saattavat osoittautua riittämättömiksi vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden rahoittamisessa. Lisäksi tulisi selvittää Kemera-tuen ulkopuolelle jäävien
vesiensuojelutoimenpiteiden rahoitusmahdollisuudet.
Vastuu metsätalouden toimenpiteiden toteuttamisesta on metsän omistajilla, mutta
maa- ja metsätalousministeriöillä, metsäkeskuksilla ja neuvontajärjestöillä on myös
keskeinen rooli.
Ehdotukset ohjauskeinojen kehittämiseksi
Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on suureksi osaksi maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriöllä. Muita vastuutahoja ovat alueelliset ympäristöviranomaiset, kunnat sekä alan toimijat ja neuvontajärjestöt. Selvitys- ja kehitystyöhön tarvitaan tutkimuslaitosten panosta.
Taloudellis-hallinnollinen ohjaus
• Laaditaan yhtenäiset metsätalouden ympäristönsuojeluohjeet, joita sovellettaisiin yksityisten, valtion, yhtiöiden ja yhteisöjen metsiin.
• Laaditaan valtakunnallisesti yhtenäisesti sovellettava metsätaloustoimenpiteiden laadun varmennus ja omavalvontamalli.
• Kehitetään metsäsertifiointikriteereitä ottaen nykyistä paremmin huomioon
yleisesti käytössä olevat metsätalouden vesiensuojeluohjeet.
• Edistetään metsätalouden vesiensuojelun tukitoimenpiteiden yhteensovittamista muiden vastaavien maankäytön tukitoimenpiteiden kanssa.
Tiedollinen ohjaus
• Toimijoiden koulutus ja neuvonta sekä tiedottaminen ohjeistuksen ja suositusten käytännön toteuttamisen kannalta.
• Toimijoiden ympäristötietoisuuden lisääminen.
Tutkimus ja kehittäminen
• Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon kehittäminen aiempaa
tarkemman tiedon saamiseksi kuormituksen kehittymisestä, alueellisesta
vaihtelusta ja vesiensuojelurakenteiden toimivuudesta.
• Tutkimustiedon lisääminen energiapuun korjuun ympäristövaikutuksista,
tähän liittyvien uusien vesiensuojelumenetelmien kehittäminen ja tiedon levittäminen sekä alan toimijoille että maanomistajille koulutuksen, neuvonnan
ja tiedotuksen avulla.

Liikenne
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Tenojoen alueella on kartoitettu lohenpoikasten nousua vaikeuttavat sivujokien tierummut. Tärkeimpiä uudistettavia rumpuja on arviolta noin viisi kohdetta. Mikäli tierummut
korvattaisiin silloilla, niiden suunnittelu- ja rakentamiskustannukset olisivat suuruus-
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luokaltaan noin 500 000 €. Jos rumpujen uudistamiseen löydettäisiin toimiva korjausmenetelmä, voisivat kustannukset jäädä tätä huomattavasti pienemmiksi. Sitä, mikä olisi
tierumpujen uudistamisen merkitys Tenojoen lohenpoikastuotannolle, ei ole arvioitu.
Pohjavesille ei liikenteestä ole muodostunut riskikohteita tai muutoin merkittäviä
ongelmia. Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä tilanne pysyy arviolta hyvänä
jatkossakin.
Ehdotukset ohjauskeinojen kehittämiseksi
Vesistövaikutukset tulee ottaa huomioon teiden rakentamisessa ja kunnostamisessa.
Esimerkiksi kiintoainekuormituksen välttämiseksi tieojia ei tulisi johtaa suoraan
vesistöön. Tierumpujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaelluskalakannat ja
välttää vaellusesteiden muodostumista. Erityisesti tämä tulee ottaa huomioon mm.
alueilla, joilla esiintyy uhanalaisia lajeja ja alkuperäiskantoja, kuten lohi, jokihelmisimpukka eli raakku sekä arvokkaat jalokalakannat.

Vedenotto
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Vesilain mukaan vedenottoon on aina haettava lupa, jos vedenotto on suurempi
kuin 250 m3/d. Luvat sisältävät määräyksiä mm. suurimmasta sallitusta ottomäärästä ja tarkkailusta. Luvat ovat yleensä pysyviä, mutta uusien lupahakemusten
yhteydessä lupaehdot voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Veden laatutarkkailu
painottuu verkostonäytteiden ottoon, mutta vesihuoltolaissa on määritelty myös,
että vesilaitoksen tulee tarkkailla vedenottamonsa raakaveden laatua. Vedenottoa
palvelevia pohjavesitutkimuksia on tehty jatkuvasti muutaman vuosikymmenen
ajan. Pohjavesitutkimuksilla saadaan muodostuma-alueista perustietoa, jonka avulla
voidaan ohjata suojelutoimenpiteitä tarkemmin.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Vesienhoitoalueella kuten muuallakin Lapissa on runsaasti tutkimattomia III-luokan
pohjavesialueita. Näillä alueilla tulisi tehdä perustutkimuksia niiden soveltuvuudesta
vedenottoon ja luokituksen tarkistus.
Ehdotukset ohjauskeinojen kehittämiseksi
Lainsäädännöllinen ohjaus
• Raakaveden seurantavelvoitetta koskevan vesihuoltolakia tarkentavan asetuksen laatiminen.
• Yli 100 m3 vedenotto luvanvaraiseksi ja pienemmille ottomäärille ilmoitusvelvollisuus.
Tiedollinen ohjaus
• Neuvonta, koulutus ja valvonta.
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Pohjavesialueiden sijaintitietouden lisääminen ja suojelutarpeiden huomioiminen
ja selvittäminen maankäytön suunnitteluprosesseissa, erityisesti kaavoituksessa.
Pohjavesialueiden kaavoituksen yhteydessä ja kaavamääräyksiä varten tarvitaan
yksityiskohtaista tietoa alueen hydrogeologisista olosuhteista, joiden selvittämiseksi
kaavaprosessiin tulee tarvittaessa sisällyttää pohjavesiselvityksiä.
Tutkimus ja kehittäminen
• III-luokan pohjavesialueiden perustutkimukset alueen soveltuvuudesta vedenottoon ja luokituksen tarkistus.
• Ympäristöhallinnon yhteistyössä vedenottajien kanssa suorittamiin välittömän käyttötarpeen pohjavesiselvityksiin tulisi varata enemmän resursseja,
vaikka suuntaus on ollut viime vuosina päinvastainen. Vedenhankinnan
varajärjestelmiä on myös syytä kehittää valtionhallinnon ja vedenottajien
yhteistyönä.
• Kansallinen tutkimus- ja kehittämisohjelma pohjavesivarojen hallintaan.
• Vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatiminen tai päivittäminen.

Maa-ainesten otto
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Maa-aineksen otto on luvanvaraista toimintaa ja otto kohdistuu useimmiten hiekkaja soramuodostumiin, jotka ovat yleensä myös merkittäviä pohjavesialueita. Lupia
myönnettäessä harkitaan ottotoiminnan mahdollisuutta ja tarvittavia suojaetäisyyksiä ja suojakerrosvahvuuksia pohjavedenpinnan yläpuolella. Viime aikoina soranottoalueille on alettu vaatia myös jätehuoltosuunnitelman laatimista.
Soranottoalueilla tulee noudattaa annettuja ottotasoja ja alueet on siistittävä, kunnostettava ja maisemoitava oton jälkeen.
Ehdotukset ohjauskeinoiksi
Maa-ainesten oton yleissuunnittelu tulisi ottaa osaksi kaavoitusta. Maa-ainesten otto
tulisi olosuhteiden mukaan ohjata pohjavesialueiden ulkopuolelle tai vähemmän
tärkeille III-luokan alueille. Tässä vaiheessa olisi tarpeellista tehdä myös riittävät
selvitykset pohjavesistä, jotta otto voitaisiin kohdistaa sopiviin paikkoihin.
Kalliokiviaineksen ja korvaavien materiaalien käyttöä esitetään lisättäväksi. Maaaineslain mukaista ottoalueiden tilan ja ympäristöriskien seurantaa esitetään tehostettavaksi.
Pohjavesien suojelun kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja totetusvastuut
Kustannusten arviointi on perustunut toteutettujen hankkeiden ja pohjavesiselvitysten tietoihin ja asiantuntija-arvioihin.
Pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset ovat noin 1 milj. €
suunnittelukaudella, josta 0,9 milj. € on nykykäytännön mukaisia. Pohjavesien vesiensuojelutoimien vuotuiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 0,1 milj. € (taulukko 11.2.5).
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Taulukko 11.2.5. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset suunnittelukaudella käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa).
Toimenpiteet

Määrä
kpl

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

Vuosikustannus
1 000 €

Nykykäytäntö
Maa-ainesten otto2
Seuranta ja selvitykset 2
Vedenotto

123
12

Yhteensä

673*
240
10

44
25
3

923

72

26
4

2
1

30

3

Lisätoimenpiteet
Seuranta ja selvitykset 2
Vedenotto
Yhteensä

4

Kaikki yhteensä
953
75
1 Perustoimenpide
2 Täydentävä toimenpide
* Laskettu soranottoalueiden jälkihoitokustannusten, ottoalueiden mediaanipinta-alan ja lupamäärien
perusteella

Pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta vastaa pilaantumisen aiheuttaja. Vanhoja
pilaantuneita maa-alueita ja kaatopaikkoja on puhdistettu sekä yksityisten tahojen
että valtion ja kuntien toimesta. Tuleva maaperädirektiivi tulee edellyttämään isännättömien kohteiden rahoitusmekanismien laatimista.
Maantieliikenteen pohjaveden suojelun kustannukset koostuvat pääsääntöisesti liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten vähentämisen ja ehkäisyn sekä seurannan
kustannuksista. Yleisten teiden, maanteiden, kunnossapidosta vastaa tiehallinto ja
sen alaiset tiepiirit. Kunnat ja kaupungit vastaavat oman alueensa katujen kunnossapidosta ja talvihoidosta. Usein kaupunkialueet ovat viemäröityjä, joten liukkaudentorjuntaan käytetyt kemikaalit eivät imeydy maaperään.
Vedenottoon liittyvät kustannukset koostuvat pääsääntöisesti vesilain mukaisten lupien hakemukseen liittyvistä selvityksistä ja luvan määräyksissä olevista velvoitteista
ja ne ovat vedenottajan tai kunnan rahoittamia ja vastuulla.
Suojelusuunnitelmamenettely perustuu yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Suojelusuunnitelmien laatimiskustannukset kohdistuvat useimmiten vesihuoltolaitoksille,
kunnille ja valtiolle. Useimmat ympäristökeskukset ovat rahoittaneet tai laatineet yhteistyössä suojelusuunnitelmia ja niihin liittyviä maastotutkimuksia kuntien kanssa,
mutta niihin käytössä olevat resurssit ja määrärahat ovat vähäisiä.
Pohjaveden seurannan kustannukset kohdistuvat sekä ympäristöhallinnolle että
toiminnanharjoittajille. Vedenottajat ja muut toiminnanharjoittajat vastaavat lupiinsa perustuvista tarkkailuista ja niiden kustannuksista. Vedenhankintaa palvelevia
pohjavesiselvityksiä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Hydrogeologiset
tutkimukset, kuten rakenneselvitykset, ovat usein osa laajempia hankkeita, joiden
rahoituksesta voivat vastata toiminnanharjoittajat, vesilaitokset, kunnat ja valtio.
Maa-ainestenottotoimintaan liittyvät kustannukset koostuvat pääsääntöisesti maaaineslain mukaisista lupahakemuksista ja lupien määräyksinä olevista toimenpiteistä
ja ne ovat toiminnanharjoittajan vastuulla. Näitä ovat mm. ottamissuunnitelman
laadinta, pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailu sekä alueen jälkihoito. Vanhoja
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hoitamattomia ottamisalueita on kunnostettu jonkin verran valtion ympäristötöinä
ja alueellisissa yhteistyöhankkeissa. Myös kunnat ja pohjavettä ottavat vesilaitokset
ovat rahoittaneet kunnostustöitä. Joissain tapauksissa alueellinen ympäristökeskus
on myös osallistunut kustannuksiin.
Useita pohjavesien suojelua ja seurantaa koskevia hankkeita on mahdollisuus osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahastosta.

Vesistöjen kunnostus, rakentaminen ja säännöstely
Kunnostus
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Vesistöjä kunnostetaan ja hoidetaan mm. vesi- ja rantaluonnon, virkistysmahdollisuuksien ja arvokkaiden maisemien palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Yhtenä keskeisenä päämääränä on vesistöjen ekologisen tilan parantaminen. Pysyvien tulosten
saavuttamiseksi on usein tarpeen tehdä toimenpiteitä sekä valuma-alueella että itse
vesistössä.
Jokien ja purojen kunnostuksen keskeisenä tavoitteena on useimmiten palauttaa
kaloille suotuisat olosuhteet perattuihin virtapaikkoihin. Perattuja ja järjesteltyjä
pienvesistöjä pyritään ennallistamaan vesioloiltaan luonnollisiksi. Käytetyimpiä
järvien kunnostusmenetelmiä ovat vedenkorkeuden nosto, hapetus, kasvillisuuden
poisto, hoitokalastus ja ruoppaus. Kunnostustoimet voivat parantaa järvien ja jokien
veden laatua ja elinympäristöjä pysyvästi vain, jos samalla huolehditaan ongelmia
aiheuttavan kuormituksen riittävästä vähentämisestä. Järven ekologinen kunnostus
ei kuitenkaan ole kertaluonteinen toimenpide, vaan vaatii jatkuvia hoitotoimia myös
itse järvessä.
Kunnostukset ovat suurelta osin vapaaehtoisia toimia ja valtaosa niistä kohdistuu pieniin tai pienehköihin vesiin. Likaajia on velvoitettu kunnostustoimiin varsin harvoissa tapauksissa. Pienten ja isompienkin vesistöjen kunnostukset voidaan yleensä tehdä
ilman vesi- tai ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, jos niillä ei puututa vesistön
hydrologiaan tai pohjanmuotoihin. Osalle kunnostustoimenpiteistä tarvitaan lupa.
Näitä ovat esimerkiksi järven vedenpinnan nosto, joen uoman kunnostus, kalatien
rakentaminen sekä laajat ruoppaustyöt. Luvantarve voi aiheuttaa toteuttamiseen
useiden vuosien aikaviiveen.
Ympäristöhallinto, lähinnä alueelliset ympäristökeskukset, tukevat kunnostustoimintaa tiedollisella ohjauksella kuten neuvonnalla ja opasmateriaalilla. Ympäristöhallinto
osallistuu edelleen myös monien keskeisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ympäristökeskukset ovat lisäksi käsittelemässä ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriöltä sekä maakuntien liiton kautta EU:lta tulevaa hankerahoitusta,
jonka suuntaamisesta ja kehittämisestä huolehtivat ministeriöt. Kalataloudellisissa
kunnostuksissa TE-keskuksilla on samantyyppinen rooli kuin ympäristökeskuksilla
muissa kunnostuksissa. Kunnat ovat olleet keskeisiä useiden hankkeiden suunnittelussa, rahoituksessa ja toteutuksessa, ja myös yritykset sekä säätiöt ovat jonkin verran
lähteneet rahoittamaan hankkeita.
Etenkin pienten kunnostusten vireillepano, suunnittelu ja toteutus on paljolti rantaasukkaiden ja vesien käyttäjien varassa. Aivan pienimpiä kohteita lukuun ottamatta he organisoituvat yleensä esimerkiksi osakaskuntien, kalastusalueiden, järvi- ja
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virtavesiyhdistysten tai kyläyhdistysten puitteissa. Suurimmissa kohteissa voidaan
perustaa erillinen järven suojelusta tai hoidosta vastaava organisaatio kuten säätiö.
Varsin harvoissa kohteissa on asetettu jollekin yksityiselle taholle oikeudellinen kunnostusvelvoite todetun likaamistapauksen vuoksi. Vanhojen uittoväylien kunnostuksessa tällainen velvoite on kuitenkin annettu ympäristöhallinnolle, ja siihen perustuva
virtapaikkojen kunnostus jatkuu osin edelleen.
Lapin virtavesikunnostusohjelma
Paatsjoen vesistöalueella tehtiin aikanaan uittoja varten merkittäviä perkauksia ja
uittoväylän kuntoonpanotöitä Nangu-, Sarmi-, Kessi- , Korvas-, Nellimö- ja Kirakkajoella. Joet ovat Inarin järvitaimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Uiton
loputtua tapahtuneeseen uittosäännön kumoamiseen liittyneet työt ovat olleet ympäristöhallinnolle velvoitteellisia. Velvoitetyöt sisälsivät aluksi lähinnä vesistöjen
käytölle vaaraa ja haittaa aiheuttaneiden uiton teknisten laitteiden ja rakenteiden,
kuten uittopatojen poistamisia. Uittosäännöt kumottiin tuolloin ilman perkausten
aiheuttamien vahinkojen poistamiseen liittyviä entisöintivelvoitteita.
Jokikunnostuksiin liittyvän osaamisen lisäännyttyä nykyään tehtävät jokikunnostukset suoritetaan perusteellisemmin ja ekologisesti kokonaisvaltaisemmin kuin
kunnostustoiminnan alkuvaiheessa 1970- ja 1980-luvuilla. Siksi edellä mainittujen
jokientäydennyskunnostuksen tarve tulisi arvioida. Virtavesikunnostuksia edistetään
Lapin valuma-alue- ja virtavesikunnostusohjelman mukaisesti. Kuluvalla vesienhoitokaudella ohjelman mukaiset kunnostukset keskittyvät Kemijoen ja Tornionjoen
vesienhoitoalueille. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella kunnostustarveinventointeja ja kunnostuksia tullaan toteuttamaan seuraavilla vesienhoitojaksoilla.
Tien rakennuksesta aiheutuneita vaellusesteitä Tenojoen sivuvesistöissä on kartoitettu
ja poistettu yhteistyössä Norjan ja Suomen viranomaisten kesken. Lisäksi on annettu
suosituksia sivujokien ja purojen tienalivientien suunnittelijoille ja alueellisille viranomaisille Suomessa ja Norjassa.
Järvikunnostukset
Vesienhoitoalueen järvikunnostukset ovat olleet pienimuotoista kunnostustoimintaa, kuten vesikasvillisuuden niittoa. Kunnostushankkeiden tarkoituksena on
yleensä vesistön tilan parantamisen lisäksi virkistyskäyttömahdollisuuksien edistäminen esimerkiksi vene- ja uimarantoja kunnostamalla. Lapissa on viime vuosina
toteutettu myös luonnonsuojelualueiksi rauhoitettujen lintuvesien ja lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvien kohteiden kunnostusta. Vesistökunnostusten tarve
tulevaisuudessa on vakaa, mutta ongelmaksi tulee muodostumaan hyödynsaajien
osarahoitus.
Säännöstely ja rakentaminen
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin kuuluvat ne hydrologista tai morfologista
tilaa parantavat kunnostustoimenpiteet, joilla on jo ympäristölupaviraston lupa tai
sellaiset toimenpiteet, joihin toiminnanharjoittajalla on lupapäätökseen tai sopimukseen liittyvä velvoite.
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Vesilain mukaan vesien tilaan vaikuttaviin rakentamishankkeisiin tarvitaan ympäristölupaviraston lupa. Lupapäätökset sisältävät yleensä velvoitteen tarkkailla
toimenpiteen vaikutuksia vesien tilaan ja kalastoon. Säännöstelyä koskevat luvat
ovat yleensä pysyviä, mutta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa, jos muutoksesta saatava hyöty on yleisen edun kannalta merkittävä eikä muutos merkittävästi heikennä
säännöstelystä saatavaa hyötyä.
Aloitteentekijöinä säännöstelyn kehittämishankkeissa on ollut useimmiten säännöstelyn luvanhaltija, kalastusalue tai osakaskunta tai alueellinen ympäristökeskus.
Säännöstelyn kehittämishankkeiden toteutuksesta ovat vastanneet alueelliset ympäristökeskukset. SYKE on antanut asiantuntijatukea erityisesti laajoissa ja merkittävissä hankkeissa sekä vastannut monista osaselvityksistä. Kalatalousviranomaisella,
kunnilla, voimayhtiöillä ja vesistön eri käyttäjäryhmillä on ollut erittäin keskeinen
asema useimmissa selvityksissä, sillä he ovat aktiivisesti osallistuneet selvityksen ja
suositusten laadintaan tiedon lähteinä ja tavoitteiden asettajina.
Inarijärven käytön ja hoidon kehittämistä koskevat toimenpidesuositukset pohjautuvat vuosina 1992–1997 toteutettuun Inarijärvi-tutkimukseen, jossa paneuduttiin
erityisesti kalataloudellisen velvoitehoidon kehittämiseen ja säännöstelyn haittojen
vähentämiseen. Inarijärven seurantaryhmä on hyväksynyt järven käyttöä ja hoitoa
koskevat suositukset vuosille 2008–2012. Suositukset koskevat säännöstelyä ja kunnossapitoa, kalakantojen hoitoa ja kalastusta sekä järven tilan seurantaa ja tiedottamista. Tavoitteena on säilyttää veden laatu erinomaisena, vähentää säännöstelyn
haittoja ja hoitaa kalakantoja tuloksellisesti.
Aiempien suositusten toimeenpanon ensimmäisen kymmenvuotiskauden lopussa
35 toimenpidesuosituksesta 17 suositusta oli toteutunut täysin ja 15 osittain. Suositusten tavoitteena on edelleen vähentää säännöstelystä aiheutuvia haittoja ja hoitaa
kalakantoja kestävästi. Kunnossapitovelvoitteiden osalta rantasuojausten painopiste
siirtyy Ivalojoelta Inarijärvelle.
Velvoiteistutukset toimenpiteenä
Istutukset ovat kalakantojen yleisin hoitomuoto. Pääosa istutuksista on velvoiteistutuksia, jotka on määrätty vesistön kuormittajalle, rakentajalle tai säännöstelijälle
ympäristö- ja vesilain mukaisessa lupapäätöksessä. Tavoitteena on (vesilain 2:22§
mukaisesti) ehkäistä tai vähentää vesien tilaa heikentävästä toiminnasta kalastolle tai
kalastukselle aiheutuvia haittoja. Istutuksilla voidaan siten tavoitella kalansaaliiden
tai kalakantojen lajikoostumuksen ja ikärakenteen kohentumista lähemmäksi tilaa,
joka vallitsi ennen vesistöä heikentäviä toimintoja. Heikentyneisiin elinolosuhteisiin
niillä ei voida vaikuttaa.
Vesistön ekologinen tila voi istutuksien avulla parantua, jos niillä voidaan palauttaa
vesistössä aiemmin esiintyneiden kalalajien tai -kantojen luontainen lisääntyminen,
vahvistaa heikentyneitä luontaisia kalakantoja ja/tai kompensoida vesistön käytön
tai kalastuspaineen aiheuttamaa kalakannan heikentymistä. Joissakin tapauksissa
istutukset voivat jopa heikentää istutusvesistön ekologista tilaa. Esimerkki tästä on
tilanne, jossa istutettavat, vesistölle mahdollisesti vieraat kalalajit tai -kannat huonontavat vesistön luontaisten lajien tai kantojen elinolosuhteita esimerkiksi ravintokilpailun tai liiallisen saalistuksen kautta.
Istutuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa tulisi suosia alkuperäisiä lajeja ja kantoja
lajienvälisten suhteiden haitallisen kehityksen välttämiseksi.
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Vesistöihin tehdään myös istutuksia kalakantojen elvyttämiseksi muun muassa virtavesien kunnostamisen ja kalateiden rakentamisen jälkeen, koska kalakantojen tila on
yleensä aluksi heikko. Tällöin istutus käytännössä aina parantaa vesistön ekologista
tilaa. Istutukset voidaan lopettaa sen jälkeen, kun luontainen elinkierto on lähtenyt
käyntiin. Kalakantojen ylläpito voi kuitenkin vaatia jatkuvia tuki-istutuksia liiallisen
tai epätasapainoisen kalastuspaineen vuoksi tai jos lisääntymis- ja/tai poikastuotantomahdollisuuksia ei ole vesistöön kohdistuvin toimenpitein saatu riittävässä määrin
palautetuksi.
Vesienhoitoalueella käytetään vuosittain velvoiteistutuksiin noin 0,7 milj. €. On
muistettava, että istutuksista merkittävä osa tehdään kalastukselle aiheutuneiden
menetysten korvaamiseksi. Jos halutaan arvioida, kuinka suuri osa velvoiteistutuksista on ekologista tilaa kohentavia, olisi tehtävä velvoitekohtainen arviointi.
Istutustoiminnan laajuuden ja puutteellisten lähtötietojen vuoksi siihen ei ole tässä
suunnittelutyössä mahdollisuutta.
Kustannukset, rahoitusjärjestelmät ja toteutusvastuut
Vesistöjen rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyvät käyttökustannukset ovat noin
0,8 milj. €/a (taulukko 11.2.6). Kunnostuskohteita vesienhoitoalueella ei ensimmäisellä suunnittelukaudella ole.
Valtio voi osallistua vesistöjen kunnostukseen silloin, kun hankkeella on huomattavaa
yleistä merkitystä vesistön käytön, hoidon tai suojelun edistämisessä. Valtion osuus
kunnostustoimenpiteiden ja säännöstelyn kehittämishankkeiden rahoittajana on ollut
arviolta noin 70 %. Valtion lisäksi kunnostustoimenpiteitä ja säännöstelyn kehittämistä rahoittavat EU, kunnat, yritykset sekä säätiöt. Alueen asukkaat voivat osallistua
hankkeeseen esimerkiksi talkootyöllä. Valtio on ollut tärkein kehittämishankkeiden
rahoittaja, voimayhtiöt ovat olleet tärkein yksityinen rahoittaja. Muiden osapuolten
osuus rahoituksesta on ollut vähäinen.
Taulukko 11.2.6 Vesistöjen säännöstelyn ja rakentamisen käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa
sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Määrä
Suunnittelu

Investoinnit
Käyttö- ja
Vuosisuunnittelu- ylläpitokustan- kustannus
Toteukaudella
nukset
1 000 €
tus
1 000 €
1 000 €/a

Nykykäytäntö
Kalan istutus ja maksuvelvoitteet1
Säännöstelykäytännön kehittäminen kpl2
Yhteensä
1 Perustoimenpide
2 Täydentävä toimenpide

1

700
100

700
100

800

800

Vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen keskeiset ohjeuskeinot
Lainsäädännöllinen ohjaus
• Uudessa vesiasetuksessa rakentamista koskevissa selvitysvelvoitteissa otetaan huomioon vesien ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet
• Tulvariskien hallintaa sekä maankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä kehitettäessä parannetaan tulvavesien pidättymishankkeiden toteuttamisedellytyksiä
ottaen huomioon ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet
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Taloudellinen ohjaus
• Otetaan käyttöön uusia rahoitusinstrumentteja ja toimintamalleja yksityisen ja
julkisen rahoituksen yhdistämiseksi vesistöjen tilan parantamisessa.
• Sisällytetään valtion ja EU:n rahoittamiin hankkeisiin tarvittavat ympäristön
ja vesien suojelutoimet, jotka edistävät vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden
saavuttamista.
• Julkisin varoin tuettavien vesitaloudellisten hankkeiden tuen ehtoihin sisällytetään haittojen vähentäminen ja suunnataan tukea haittojen vähentämiseen
ja seurantaan.
• Varataan riittävä rahoitus kunnostusten seurantaan ja tuloksellisuuden arviointiin.
• Huolehditaan, että vesistön tilaa parantavat toimet voidaan toteuttaa kokonaan julkisin varoin, mikäli kunnostustarve johtuu valtion aiemmista toimista
eikä yksityisiä kunnostustarpeen aiheuttajia voida osoittaa.
Tiedollinen ohjaus
• Vesienhoidossa edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelman toimeenpanoa.
• Säännöstelyjä kehitetään huomioiden vesienhoidon tavoitteet, ilmastonmuutos ja koko vesistöalueen tulvariskien hallinnan tarpeet.
• Lisätään konkreettista yhteistyötä tulvasuojeluun liittyvissä asioissa vesienhoitoalueen Norjalaisten tahojen kanssa.
Tutkimus ja kehitystoiminta
• Kehitetään kunnostusmenetelmiä ja eri menetelmien vaikuttavuuden, tehokkuuden ja pysyvyyden seurantaa.

Vieraslajien ja kalatautien leviämisen estäminen
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Jäämereen laskevien jokien lohikannoille vaarallisen Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen
estämiseksi maa- ja metsätalousministeriön asetus (1376/2004) kieltää kalojen ja desinfioimattoman mädin siirtämisen muualta Suomesta Tenon, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöihin. Kalojen siirtämistä Tenojoen vesistön alueelle rajoitetaan
lisäksi Norjan kanssa yhteisestä kalastussäännöstä tehdyllä sopimuksella. Vesienhoitoalueelle muualta tuotavien kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden sekä veneiden tulee olla täysin
kuivatut tai desinfioidut ennen niiden käyttämistä vesienhoitoalueen vesistöissä.
Maa- ja metsätalousministeriö ja Lapin TE-keskus ovat yhteistyössä eri tahojen kanssa
huolehtineet desinfiointimahdollisuuksien järjestämisestä Ylä-Lapin alueella. Inarin ja
Utsjoen kuntien alueella on pääteiden varsilla informaatiotauluja, joissa kerrotaan miten
ehkäistä lohiloisen leviäminen Ylä-Lapin alueelle. Tornio- Muonio- ja Könkämäenovarressa on luvanmyyntipisteissä informaatiota lohiloisesta ja sen leviämisen estämisestä.
Maa- ja metsätalousministeriö on painattanut mm. ”Tunne vastuusi lohesta, estä Gy
rodactylys salaris -lohiloisen leviäminen” esitteen, joka on postitettu kaikkiin Ylä-Lapin
talouksiin ja niihin talouksiin ympäri Suomea, joilla on vapaa-ajanasunto Ylä-Lapin
alueella. Lisäksi sitä on ollut saatavissa kalastuslupien myyntipaikoissa. Lapin TEkeskuksen tekemässä Teno-info esitteessä on ohjeet lohiloisen leviämisen estämiseksi.
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Esite on jaettu kaikille Tenojoen kalastusluvan ostaneille. Lisäksi ainakin maa- ja metsätalousministeriön, Lapin TE-keskuksen, Lapin ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen
internet sivuilta on saatavissa tietoa lohiloisen leviämisen estämiseksi.
Tenojokivarressa on 15 kalastusluvan myyntipaikkaa, joissa kaikissa on desinfiointimahdollisuus. Desinfioinnista kirjoitetaan todistus, jonka on sovittu käyvän dokumenttina myös Norjan puolella Tenojoella. Desinfiointipisteitä on Inarissa, Ivalossa,
Sevettijärvellä ja Enontekiöllä. Lisäksi Metsähallituksella on desinfiointilaitteita omien luvanmyyntipaikkojensa yhteydessä.
Suomi ja Norja laativat NASCOn (Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö) edellyttämän
valmiussuunnitelman Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen estämiseksi. Suomalaisnorjalainen rajavesistökomissio on suositellut, että Suomen ja Norjan valmiussuunnitelmat sovitetaan yhteen Tenon ja Näätämöjoen alueilla.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi ja ohjauskeinoiksi
Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio on vuosittain keskustellut siitä, miten
komission toimialueen lohikantoja voidaan suojella Gyrodactylus salaris -loisen tartunnoilta. Myös pohjoiskalotin viranomaiset ovat tehneet asiassa yhteistyötä. Loisen
leviämisen uhka on kuitenkin kasvanut lisääntyneen matkailun myötä ja koska kalastuskortteja voi ostaa internetistä. Pohjoiskalotilla matkustavilla on ollut vaikeuksia
desinfioida kalastusvälineitään, veneitään tai muita välineitään rajanylityspaikoilla.
Tämän vuoksi komissio on suositellut, että vastuuviranomaiset tehostavat yhteistyötään ja käytännön toimenpiteitä loisen leviämisen estämiseksi.
Loisuhkan torjuminen edellyttää myös nykyistä tehokkaampaa yhteistyötä Norjan viranomaisten kanssa esimerkiksi kalastusvälineiden desinfiointia koskevien
määräysten yhdenmukaistamisessa. Lisäksi olisi tärkeää aloittaa yhteistyö Venäjän
viranomaisten kanssa.
Asetus kieltää tuomasta Jäämereen laskeville vesistöalueille muuta elävää kalamateriaalia kuin desinfioitua mätiä. Desinfioidun mädin mukana voi kuitenkin kulkeutua
eräitä vaarallisia kalatauteja, kuten IPN ja BKD, joita Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen
vesienhoitoalueella ei vielä ole tavattu. Tulisi selvittää, onko syytä muuttaa säädöksiä niin, että myös desinfioidun mädin tuonti näille vesistöalueille kielletään. Tämä
olisi tärkeää myös jokien alkuperäisten kalakantojen suojelemiseksi. Jotta Suomen
mahdolliset rajoitukset olisivat tehokkaita, tulisi vastaavat säädökset saada voimaan
myös Norjan ja Venäjän puoleisilla vesistöalueilla.
Paatsjoen vesistöalueelle tuoduista vieraista kalalajeista muikku on muodostanut
muutamiin järviin (Inarijärvi ja sen lähiympäristön järvet) pysyvät kannat. Puronieriä
lisääntyy eräissä Tuulomajoen vesistön yläosan puroissa. Lisäksi järvilohen kotiutumisesta Ivalojokeen on saatu vahvoja viitteitä. Harmaanieriän lisääntymisestä Inarijärvestä ei ole havaintoja. Uusien kalalajien tuomista Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen
vesienhoitoalueelle ei voida perustella kalataloudellisilla tai muilla syillä. Vieraiden
lajien tuontiin sisältyy aina ekologisia riskejä. Tenovuono on liitetty Norjan kansallisiin lohivuonoihin, joissa lohenkasvatusta ei enää sallita.
Näätämöjoessa on yksittäisinä vuosina ollut niin suuria määriä kyttyrälohia, että
kalaa on nuottauksella pyydystetty satoja yksilöitä. Annijoessa (Vestre Jakobselv) on
keväällä 2008 havaittu kyttyrälohenpoikasia. Luonnollisesti lisääntyvät kyttyrälohikannat voivat asettua Finnmarkin alueelle aivan niin kuin ne ovat tehneet monissa
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Kuolan alueen joissa. On tärkeää vähentää kyttyrälohien määrää joissa, millä estetään
sen luontainen lisääntyminen vesistöissä. Rajavesistökomissio suosittelee toimeenpantavaksi ohjelman, jonka päätavoitteena on tilanteen kartoittaminen ja seuraaminen sekä esityksien antaminen lajin luontaisen lisääntymisen estämiseksi.
Vastaisuudessa tulee pidättäytyä uusien vieraiden lajien tuonnista alueelle sekä jo
tuotujen lajien levittämisestä uusiin vesistöihin.
Kustannukset
Tenojoella Suomen puolella käy vuosittain noin 9 000 turistikalastajaa. Vuonna 2007
desinfioitiin noin 3 000 kalastajan välineet. Desinfiointi maksoi kalastajalle 5 €/kerta.
Kalastusvälineiden desinfioinnin kokonaiskustannukset vuosina 2010–2015 ovat noin
0,2 milj. € (taulukko 11.2.7).
Taulukko 11.2.7. Arvio kalastusvälineiden desinfiointikustannuksista Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Toimenpiteet

Määrä

Investoinnit
suunnittelukaudelle
1 000 €

Vuosikustannukset
1 000€

Nykykäytäntö
Kalastusvälineiden desinfiointi

3 000

15

Lisätoimenpiteet
Kalastusvälineiden desinfiointi

3 000

15

Yhteensä

6 000

30

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

Muut toimenpiteet
Pilaantuneet maa-alueet
Kohteiden kunnostusta valtion rahoituksella esitetään lisättäväksi perustamalla tarvetta varten rahasto. Rahastoa tulisi voida käyttää myös aiheuttajan ja/tai haltijan
vastuun kohtuullistamiseksi. Kohteiden tutkimus- ja kunnostusvastuiden selvittäminen vaatii lisää henkilö- ja taloudellisia resursseja ympäristöhallintoon.
Mahdollisesti pilaantuneet kohteet on tutkittava ja kunnostustarve ja kunnostus on
tehtävä tehdyn tutkimus- ja kunnostusohjelman mukaisesti.
Asfaltti-, öljysora- ja murskausasemien pohjavesiriskien selvittämiseksi on esitetty
käynnistettäväksi valtakunnassa erillisprojekti. Myös mahdolliset luvattomat läjitysalueet tulee lopettaa ja kunnostaa.
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Suomen ja Norjan yhteiset toimenpiteet
Suurin osa vesimuodostumista on hyvässä tai erinomaisessa tilassa, eivätkä ne vaadi
suoria toimenpiteitä tilan parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Kuitenkin sekä vesienhoitoon että ekologisen tilan arviointiin liittyvissä kysymyksissä tarvitaan yhteensovittamista. Monet tilan arvioinnissa käytetyt indikaattorit ja menetelmät perustuvat
eteläisemmiltä alueilta kerättyyn aineistoon. Tämä saattaa johtaa vääriin tulkintoihin
ympäristön tilasta luonnostaan karussa ja vähälajisessa pohjoisessa ympäristössä.
Arviointimenetelmien yhteensovittaminen mukaan lukien tyypittely ja luokittelu
tulisi tehdä ensimmäisellä hoitokaudella. Paitsi ekologisen tilan luokittelun yleiseen
kehittämiseen, erityistä huomioita tulisi kiinnittää seuraaviin asioihin:
1. Vieraslajien ja kalatautien leviämisen ehkäiseminen
2. Eliöstön vaellusesteet
3. Vesipuitedirektiivin ja tulvadirektiivin tavoitteiden yhteensovittaminen
4. Vesienhoitoyhteistyön kehittäminen Venäjän kanssa.
Kansalliset kuulemisaikataulut tulisi asettaa samoiksi jotta asiakirjojen valmistelu ja
päätöksenteko voitaisiin tehdä koordinoidusti.
Menetelmien ja tilanarviointien yhtenäistämisen lisäksi yhteisillä toimilla pyritään edistämään ravinne-, kiintoaine- ja haitallisten aineiden vähentämiseen tähtääviä projekteja.
Myös ympäristötietoisuuden lisääminen vesiensuojeluasioista on yhteinen tavoite.

11.3
Ehdotukset toimenpideyhdistelmiksi sekä arvio
niiden vaikutuksista ja kustannuksista
Vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoon liittyvät taloudelliset
edellytykset
Nykykäytännön mukaiset toimet perustuvat nykyisen lainsäädännön, suositusten ja
ohjelmien täytäntöönpanoon, eivätkä niiden kustannukset aiheudu vesienhoidon tavoitteista. Toiminnanharjoittajien vastuu toimenpiteistä on ensisijaista, mutta julkisen
sektorin panosta tarvitaan myös. Valtion rahoituksella voidaan edistää tavoitteiden toteutumista käytettävissä oleviin lakeihin ja rahoitusjärjestelmiin perustuen vuosittain
vahvistettavien tulo- ja menoarvioiden puitteissa. Vesienhoidon suunnittelu otetaan
huomioon Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) toiminnan suunnittelussa.
ELY:n toimialueen maakunnan liittojen maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmissa
eritellään toimenpiteet, jotka toteutetaan yhdessä ELY:n kanssa. Vuosittain laadittavissa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa määritellään tarkemmin eri tahojen
(EU-rahoitus, valtio, kunta, toiminnanharjoittajat ja yksityinen rahoitus) osallistuminen
hankkeiden toteuttamiseen.
Kansalaisjärjestöillä ja erilaisilla neuvontajärjestöillä on tärkeä rooli erityisesti neuvonnassa, tiedotuksessa ja tietoisuuden lisäämisessä. Yksittäisillä kansalaisilla on
rooli ja vastuu vesien käyttäjinä sekä vesialueiden ja rantojen omistajina.
Tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeää, että vesien tilaan vaikuttavat toiminnanharjoittajat huolehtivat heille kuuluvista velvoitteista. Ympäristönsuojelulain aiheuttamisperiaatteen mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan
harjoittaja vastaa vaikutusten ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta
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tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi. Yksittäisiä toiminnanharjoittajia koskevat vaatimukset määritellään luvanvaraisten toimintojen osalta ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa päätöksenteossa. Vesiensuojelutoimien tulee täyttää
myös parasta käytettävissä olevaa teknologiaa koskevat vaatimukset.
Vesiensuojelun rahoitusta varten olisi tarpeen selvittää myös uusia innovatiivisia keinoja niin, että vastuuta hyvästä tilasta laajennettaisiin. Esimerkkinä tästä ovat rahastojen
ja päästömaksujen käyttö, säätiöiden perustaminen, vapaaehtoiset sopimukset, ympäristösertifiointi sekä vesiensuojelusta aiheutuvien kustannusten sisällyttäminen tuotteiden hintoihin siitä koituvien tulojen ohjaaminen vesiensuojelun kehittämiseen.

Toimenpideyhdistelmät
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella toimenpiteet vesiensuojelussa
painottuvat vesien nykytilan ylläpitoon. Kuormitus ei uhkaa vesistöjen tilaa tällä
hetkellä alueella, mutta luontaisesti karut vesistöt reagoivat herkästi muuttuviin
olosuhteisiin ja kuormitukseen.
Luvanvaraisten toimintojen kuten teollisuuden ja muun liiketoiminnan sekä yhdyskuntien pistekuormituksen osalta toimenpiteet huomioidaan kulloinkin voimassa
olevan lainsäädännön mukaisesti pääsääntöisesti lupakäytännöissä.
Haja-asutuksesta aiheutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä ensisijainen toimenpide on neuvonta sekä taloudellinen tuki, jotta haja-asutuksen jätevesiasetuksen
toimeenpanossa onnistuttaisiin. Maa- ja metsätalouden osalta nykykäytännön mukaiset toimenpiteet on katsottu vesienhoitoaluetasolla pääosin riittäväksi.
Hydro-morfologisten tekijöiden osalta toimenpiteitä ovat nykykäytännön mukaiset
säännöstelykäytäntöjen kehittämishankkeet.
Vieraslajien ja kalatautien leviäminen Jäämereen laskeviin vesiin on vakava riski,
jonka pienentäminen edellyttää lisätoimenpiteitä. Nykykäytännön mukaisten toimien tehostaminen, kansainvälinen yhteistyö ja lainsäädännölliset keinot ovat tarpeen
tavoitteen saavuttamiseksi.
Pohjavesien osalta tärkeimpinä toimenpiteinä ovat tarvittaessa suojelusuunnitelmien
laatiminen ja päivittäminen, pohjaveden tilan seuranta, pohjavesialueiden tai pilaantuneiden alueiden tutkiminen, maatalouden erityisympäristötuen käyttö, uusien
riskitoimintojen ohjaaminen pohjavesialueen ulkopuolelle, maa-ainesottoalueiden
ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, pohjavesien suojaaminen sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.
Pohjavesien hyvän tavoitetilan ylläpitäminen edellyttää vesienhoitoalueella jatkossakin pohjavesialueiden suojelutarpeen huomioimisen maankäytön suunnittelussa
ja riskiä aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa.

Toimenpideyhdistelmien vaikutukset vesien tilaan
Haja-asutuksen kuormitus vähenee ja muilla sektoreilla taso pysynee pääosin nykytasolla. Nykyinen kuormitustaso ei aiheuta uhkaa tilatavoitteiden saavuttamiselle.
Maatalouden kuormitus pysynee nykytasolla. Metsätalouden kuormituksen pysyttäminen nykyisellään edellyttää, että vesiensuojelu otetaan huomioon huolellisesti
kaikissa metsätalouden toimenpiteissä.
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Mikäli sateisuus ja virtaamat kasvavat arvioidusti ilmastonmuutoksen myötä, lisää
se ravinteiden luontaista huuhtoutumista ja hajakuormitusta. Kuitenkaan vuoteen
2015 mennessä muutoksen ei vielä odoteta olevan merkittävä.
Virtavesikunnostuksissa pyritään yleensä parantamaan kalaston tilaa, mikä on sopusoinnussa vesistön ekologisen tilan parantamisen kanssa. Kunnostus on aikaa ja rahaa
vaativaa, raskaan lupaprosessin edellyttävää työtä, minkä tähden mahdollisuudet
edistää vesistökunnostuksia vuoteen 2015 mennessä ovat varsin rajalliset.
Säännöstellyissä ja rakennetuissa vesissä nykykäytännön mukaiset toimet ovat pääosin riittäviä, mutta säännöstelyjen kehittäminen muuttuviin hydrologisiin olosuhteisiin lähivuosikymmeninä edellyttää lisätoimenpiteitä. Tällaisten hankkeiden yhteydessä tulee tarkastella myös säännösteltyjen ja rakennettujen vesistöjen ekologisen
tilan parantamista.
Riski vieraslajien ja kalatautien leviämiselle vähenee esitetyillä toimenpiteillä.
Pohjavesien osalta nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä turvataan pohjavesien hyvä
kemiallinen ja määrällinen tila. Ihmistoiminnasta aiheutuva kuormitus pohjavesialueille
on todennäköisesti lähitulevaisuudessakin vähäistä eikä lisätoimenpiteitä tarvita.

Toimenpiteiden kustannukset
Toimenpiteiden kustannukset on esitetty investointeina vuosille 2010-2015 ja vuosittaisina käyttökustannuksina (taulukko 11.3.1), sekä vuotuisista kustannuksista
(käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) jaoteltuna nykykäytännön
mukaisiin toimenpiteisiin ja lisätoimenpiteisiin (taulukko 11.3.2). EU-raportointia
varten samat toimenpiteet ja kustannukset on jaoteltava perus- ja täydentäviin toimenpiteisiin (taulukko 11.3.3).
Kustannusten arviointiin liittyy paljon epävarmuutta ja monen sektorin osalta nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden kustannusten arvioinnissa on jouduttu tyytymään erittäin karkeisiin arvioihin. Kustannukset on arvioitu toimenpiteiden määrien
ja Suomen ympäristökeskuksessa tehtyjen toimenpiteiden kustannusarvioiden perusteella sekä alueellisten kustannustietojen perusteella. Toimenpiteiden kustannuksia
on Suomen ympäristökeskuksessa arvioitu toimialojen asiantuntijoiden avustuksella
ja toimenpiteistä saatavilla olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Sektorikohtaiset kustannusten laskentaperusteet on esitetty vesienhoidon verkkosivuilla:
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu
ja yhteistyö > Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma > Vesienhoidon suunnittelun materiaalia.
Haja-asutuksen kustannukset kohdistuvat pääasiassa kiinteistöjen omistajille mutta
jätevesineuvonta- ja tukikulut kohdistuvat julkiselle sektorille. Yhdyskuntien jätevesien puhdistuskustannukset kohdistuvat viime kädessä viemäriverkostoon liittyneille,
mutta julkinen sektori tukee puhdistamojen ja viemäriverkostojen rakentamista ja
saneerausta.
Toiminnanharjoittajat vastaavat teollisen toiminnan mukaan lukien turvetuotannon
vesiensuojelun kustannuksista. Maatalouden ympäristötuki maksetaan kokonaan
julkisista varoista. Vuonna 2009 voimaan astuva uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki (Kemera) mahdollistaa valtion maksamien täysimääräisten avustusten suuntaamisen vesiensuojelun suunnitteluun ja vesiensuojelumenetelmien toteuttamiseen.
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Vesistöjen säännöstelyn ja rakentamisen aiheuttamien haittojen kompensaatioista
vastaa toiminnanharjoittaja. Vesistökunnostukset rahoitetaan pääsääntöisesti julkisen
sektorin varoista.
Taulukko 11.3.1. Arvio vesienhoidon investoinneista ja käyttökustannuksista Tenon–Näätämöjoen–
Paatsjoen vesienhoitoalueella.
Sektori

• Yhdyskunnat
• Haja- ja loma-asutus
Kalankasvatus
Maatalous
Metsätalous

Nykykäytäntö
Investoinnit
Käyttösuunnittelu- kustannukset
kaudella
1 000 €/a
1 000 €
333
1 212
4 000
392
100
100
62
420
8

Vesistöjen kunnostus,
säännöstely ja rakentaminen
Vieraslajiet ja kalataudit
Maa-ainesten otto
Pohjaveden suojelusuunnitelmat yms.
Yhteensä

Lisätoimenpiteet
Investoinnit
Käyttösuunnitte- kustannukset
lukaudella 1
1 000 €/a
000 €

8

800
15
673
250
5 776

15
30

2 589

30

23

Taulukko 11.3.2 Arvio vesiensuojelutoimenpiteiden vuotuisista kustannuksista (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) jaoteltuna nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin ja
lisätoimenpiteisiin.
Sektori

Nykykäytäntö
1 000 €/a

Yhdyskunnat
Haja- ja loma-asutus
Kalankasvatus
Maatalous, julkiset kustannukset
Maatalous, toiminnanharjoittajien kustannukset
Metsätalous
Vieraslajit ja kalataudit
Maa-ainesten otto
Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen
Pohjaveden suojelusuunnitelmat yms

1 234
713
100
70
tiedot puuttuvat
48
15
44
800
28

Yhteensä

3 052

Lisätoimenpiteet
1 000 €/a

Yhteensä
1 000 €/a
1 234
713
100
70

8
15

3

56
30
44
800
31

26

3 078

Taulukko 11.3.3. Arvio vesiensuojelutoimenpiteiden vuotuisista kustannuksista (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) jaoteltuna perus- ja täydentäviin toimenpiteisiin.
Sektori

Perustoimenpiteet
1 000 €/a

Yhdyskunnat
Haja- ja loma-asutus
Kalankasvatus
Maatalous, julkiset kustannukset
Maatalous, toiminnanharjoittajien kustannukset
Metsätalous
Vieraslajit ja kalataudit
Maa-ainesten otto
Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen
Pohjaveden suojelusuunnitelmat yms

1 234
713
100
10
tiedot puuttuvat
56

Yhteensä
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Täydentävät
toimenpiteet
1 000 €/a

Yhteensä
1 000 €/a

60

1 234
713
100
70

30
44
100
31

56
30
44
800
31

265

3 078

Toimenpideyhdistelmien muut vaikutukset
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpiteillä pyritään ylläpitämään ja paikoin parantamaan järvien ja jokien ekologista tilaa. Toimenpiteiden vaikutuksia vesien eri käyttötarkoituksiin on arvioitu seuraavasti:
• Vedenhankinta: Pintavesiä ei alueella käytetä yhdyskuntien vedenhankintaan.
Vedenhankintaan käytettävien pohjavesialueiden veden laatu ja määrä pysyvät hyvässä tilassa.
• Tulvasuojelu: Esitettyjen vesienhoidon toimenpiteiden vaikutukset tulvasuojeluun ovat vähäiset. Tarkasteltujen tulvasuojelutoimenpiteiden vaikutukset
vesienhoidon tavoitteisiin nähden voivat joissain tapauksissa olla ristiriidassa
keskenään mutta kokonaisuudessa vaikutukset ovat todennäköisesti vähäiset.
• Virkistyskäyttö: Vesienhoidon toimenpiteet ylläpitävät ja parantavat kaikkea
veden hyvästä tilasta riippuvaa virkistyskäyttöä. Myös rantakiinteistöjen arvo
säilyy tai paranee. Vesistöihin perustuva kalastusmatkailu ja muu virkistysmatkailu voi lisääntyä ja hyödyttää alueen matkailuyrityksiä ja elinkeinoelämää laajemminkin.
• Luonnon monimuotoisuus: Toimenpiteet ylläpitävät uomien ja rantavyöhykkeen luonnon monimuotoisuutta ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Vieraslajien ja kalatautien leviämisen ehkäiseminen ylläpitää alueen alkuperäisiä
ja monimuotoisia kalakantoja.
• Vesivoiman tuotanto: Vesienhoitoa edistävät säännöstelymuutokset voivat aiheuttaa jossakin määrin rajoituksia vesivoiman tuotannolle.
• Kalastus: Vesien tilan ylläpitäminen ja vieraslajien leviämisen ehkäiseminen
säilyttävät arvokkaan alkuperäisen kalaston alueella. Virkistyskalastus- ja
kalastusmatkailu hyötyy ja voi jopa lisääntyä.
Taulukko 11.3.4. Vesienhoitoalueelle esitettyjen toimenpideyhdistelmien vaikutukset vesien eri
käyttötarkoituksiin (+++/++/+/0/-/--/---).
Vesienhoitoalue

Vedenhankinta

Tulvasuojelu ja
maan kuivatus

Pintavedet
Pohjavedet

0
++

0
0

VirkistysLuonnon
Vesivoiman Kalastus
käyttö
monimuotoisuus tuotanto
++
0

+
0

0

+
0

Vesienhoidon toimenpiteillä on vesienkäyttömuotojen lisäksi laajempiakin vaikutuksia. yhteiskunnalliset vaikutukset on arvioitu seuraaviksi:
• Työ ja toimeentulo: Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät alueen työllisyyttä jossain
määrin. Erityisesti haja-asutuksen jätevesienkäsittely ja vesistöjen kunnostaminen työllistää alan toimijoita. Minkään sektorin osalta ei vesienhoidon toimenpiteiden seurauksena ole odotettavissa negatiivisia työllisyysvaikutuksia.
• Terveys: Vaikutukset alueen asukkaiden terveyteen ovat vähäiset mutta myönteiset.
• Asuinympäristö ja viihtyvyys: Vesien tilan ylläpito ja paraneminen lisäävät
asuinympäristön viihtyisyyttä. Viihtyvyyttä lisää tieto puhtaasta vedestä ja
virkistyskäytön ja kalastusmahdollisuuksien säilymisestä tai paranemisesta.
• Maisema: Vaikutukset ovat melko vähäisiä mutta myönteisiä.
• Yhdyskuntarakenne: Vesienhoidon toimenpiteillä voi olla kohtalaisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, esimerkiksi pohjavesialueelle rakentaminen tai
sen estyminen voi vaikuttaa paikallisesti. Myönteinen ja kielteinen vaikutus.
• Vaikutukset saamelaisten asemaan ja oikeuksiin: Vesienhoidon tavoitteilla ja toimenpiteillä on vaikutusta saamelaisille tärkeiden elinkeinojen harjoittamiseen ja
tähän liittyvään kulttuuriin. Vesienhoidon tavoitteet tukevat saamelaisten oikeutta ja mahdollisuuksia harjoittaa puhtaaseen luontoon pohjautuvia elinkeinoja
ja kulttuuria kotiseutualueellaan. Vesien hyvä ekologinen tila on keskeinen
perusta vesiin liittyvien saamelaisille tärkeiden elinkeinojen kannalta.
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• Valtioiden rajat ylittävät vaikutukset: Yhteistyö vesienhoitoon liittyvissä asioissa
lisääntyy Norjan Finnmarkin alueen kanssa ja jossain määrin myös Venäjän
Muurmanskin alueen kanssa. Yhtenäinen EU-lainsäädäntö edistää arviointimenetelmien, ympäristötavoitteiden ja toimenpiteiden yhdenmukaistamista
yhteisillä vesistöalueilla. Vaikutukset ovat myönteisiä.
Taulukko 11.3.5. Vesienhoitoalueelle esitettyjen toimenpideyhdistelmien ympäristövaikutukset.
(+++/++/+/0/-/--/---).
Vesienhoitoalue

Työ ja
toimeentulo

Terveys

Yhdyskuntarakenne

Asuinympäristö ja
viihtyvyys

Maisema

Pintavedet

+

Pohjavedet

0

+

0

+

+

+

+/-

+

0

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

11.4
Tavoitteiden saavuttaminen
Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että vesien tilan heikkeneminen estetään ja
vuoteen 2015 mennessä saavutetaan vähintään hyvä tila. Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tila suhteutetaan parhaaseen saavutettavissa
olevaan tilaan. Erityisillä alueilla otetaan huomioon lisäksi erillislainsäädännöstä
seuraavat ympäristötavoitteet.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella keskeisenä tavoitteena on pintavesien hyvän tai erinomaisen tilan turvaaminen pääosin nykykäytännön mukaisin
toimin ja osittain lisätoimin. Pohjavesien hyvä tilaa voidaan ylläpitää arvion mukaan
jatkossakin nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä.
Kaikki ympäristötavoitteet arvioidaan jo saavutetun (kuva 11.4.1).
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Tavoitetila saavutettu tai turvattu
Ei tarkastella toimenpiteiden suunnittelussa
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Kuva 11.4.1. Pintavesien tilatavoitteet.
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12			 Tietolähteet ja tiedonsaanti

12.1
Verkkosivut ja toimenpideohjelmat
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalue: www.ymparisto.fi/tenonnäätämöjoenpaatsjoenvesienhoitoalue
Toimenpideohjelmaehdotukset Lapin ympäristökeskuksen alueella: www.ymparisto.fi/lap/vesienhoito
Vesienhoidon suunnittelun materiaalia: www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma > Vesienhoidon
suunnittelun materiaalia
Lapin ympäristökeskus: www.ymparisto.fi/lap
Työ- ja elinkeinokeskukset: www.te-keskus.fi
Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus: www.rktl.fi
Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio: www.ymparisto.fi > Lappi > Kansainväliset asiat ja EU >
Rajavesistöyhteistyö Lapissa > Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio
Finnmarkin vesienhoitoalue (Norja): www.vannportalen.no
Tilastokeskus: http: www.stat.fi
Maa- ja metsätalousministeriö: www.mmm.fi
Euroopan unioni portaali – ympäristöasiat: http://europa.eu/index_fi.htm

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

12.3
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13			 Kansalaisten kuuleminen, vaikutus			 mahdollisuudet ja kansainvälinen 		
			 yhteistyö
13.1
Yhteistyöryhmä
Lapin ympäristökeskuksen alueella on perustettu yhteistyöryhmä, johon on koottu
mahdollisimman kattavasti alueen eri eturyhmien edustus. Yhteistyöryhmä tekee
suunnittelun edetessä ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista ympäristökeskukselle.
Yhteistyöryhmä seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden
kehitystä alueella. Se käsittelee sekä ehdotusta vesienhoitosuunnitelmaksi että sitä
varten laadittuja selvityksiä ja ohjelmia ja ottaa niihin kantaa. Siten yhteistyöryhmä
vaikuttaa siihen, millaisia vesienhoitotoimia alueella tehdään. Yhteistyöryhmät myös
edistävät tiedonkulkua viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Tämän vuoksi kannattaa pyrkiä vaikuttamaan niihin näkökantoihin, joita sinua lähinnä olevan
tahon – esimerkiksi ympäristö- tai kansalaisjärjestön, kalastajien tai veneilijöiden
– edustaja tuo yhteistyöryhmässä esille.
Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien nimeämistä, tavoitteen asettelua
ja toimenpidesuunnittelua valmisteltiin erillisessä alatyöryhmässä. Yhteistyöryhmä ja
alatyöryhmä kokoontuivat useita kertoja toimenpideohjelman valmistelun aikana.
Lapin vesienhoitoalueiden yhteistyöryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat on
esitetty ympäristökeskuksen internet-sivuilla.

13.2
Kuulemiskierrokset
Vesienhoitosuunnitelman laadinnasta on toimeenpantu vesienhoidon järjestämisestä
annetun lain mukaisesti kolme kuulemiskierrosta. Kuulemiset koskivat Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen Suomen puoleista vesienhoitoaluetta.
Ensimmäisessä kuulemisessa (22.6.–22.12.2006) kuultiin vesienhoidon suunnittelun
työohjelmasta, siinä esitetystä aikataulusta sekä osallistumisesta. Toisella kuulemiskierroksella (21.6.–21.12.2007), palautetta pyydettiin ns. vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä käsitelleestä yhteenvedosta. Kolmas kuuleminen (31.10.2008–30.4.2009) koski
itse vesienhoitosuunnitelmaehdotusta ja se oli viimeinen virallinen kuuleminen, joka
koskee vuoteen 2015 ulottuvaa vesienhoidon suunnittelukautta.
Kuulemiskierroksista tiedotettiin suunnittelualueen lehdistössä, kuntien ilmoitustauluilla ja ympäristöhallinnon Internet-sivuilla. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävillä
kunnissa, useimpien kuntien pääkirjastoissa ja Lapin ympäristökeskuksen Internet-
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sivuilla: www.ymparisto.fi > Alueelliset ympäristökeskukset> Lappi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuuleminen
vesienhoidosta.
Kansalaisten kuulemisen lisäksi pyydettiin kirjalliset lausunnot vesienhoitoalueen
alueellisten ympäristökeskusten toimialueen keskeisiltä viranomaisilta ja muilta
vesienhoitoon liittyviltä organisaatioilta, kuten alueellisten yhteistyöryhmien edustajilta. Mielipiteet ja kannanotot tuli esittää kirjallisesti tai sähköpostitse alueellisen
ympäristökeskuksen kirjaamoon, ja ne sai muotoilla vapaasti.
Lapin ympäristökeskuksen alueella on pyydetty ja saatu palautetta suunnittelumateriaalista seuraavasti:
Kuulemiskierros
Työohjelma ja aikataulu 2006
Vesienhoidon keskeiset kysymykset 2007
Vesienhoitosuunnitelmaehdotus 2008

Kansalaispalaute (kpl)

Pyydetyt
lausunnot (kpl)

Saadut lausuntopalautteet (kpl)

1
8
4

74
75
104

23
21
49

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

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

13.5
Yhteenveto esitetyistä lausunnoista ja mielipiteistä
Vesienhoitosuunnitelmasta annetuissa palautteissa vesienhoitosuunnitelmaa pidettiin yleisesti oikeansuuntaisena ja perusteltuna vesienhoidon linjauksena. Suunnitteluprosessia pidettiin läpinäkyvänä ja osallistumismahdollisuuksia yleensä riittävinä.
Kritiikkiä kohdistui mm. vesien luokittelun heikkouksiin ja vesien tilan seurannan
puutteisiin, pienten vesien käsittelyä pidettiin riittämättömänä. Toimenpiteiden määrittelyä pidettiin liian ylimalkaisena tai riittämättömänä. Toimenpiteiden taloudellisia
tarkasteluja pidettiin puutteellisina ja toimenpiteiden sitovuutta epäiltiin.
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Saatu palaute sekä siitä laaditut tiivistelmät ja vastineet keskeisimpiin asiakokonaisuuksiin on julkaistu ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi >
Alueelliset ympäristökeskukset > Lappi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Kuuleminen vesienhoidosta.

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

13.7
Kansainvälinen yhteistyö
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesistöalueen vesienhoidossa on tehty yhteistyötä
Norjan ja osin myös Venäjän vastaavien viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa.
Tärkein yhteistyökumppani Norjassa ja samalla vesienhoidosta vastaava viranomainen on Finnmarkin lääninhallitus. Tenojoella Suomella ja Norjalla on ollut yhteinen
vesistöseurantaohjelma jo vuodesta 1988 lähtien. Paatsjoen alueelle laadittiin Suomen,
Norjan ja Venäjän yhteinen ympäristön tilan seurantaohjelma vuonna 2006. Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission roolia virallisena vesipuitedirektiivin mukaisena yhteistyöelimenä ei ole vahvistettu, mutta käytännössä vesipuitedirektiivin
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toimeenpanoa ja sitä koskevia suosituksia on käsitelty useissa suomalais-norjalaisen
rajavesistökomission kokouksissa. Paatsjoen vesistöä koskevissa asioissa Venäjä on
mukana komissiossa tarkkailijana.
Norja on vesienhoidon toimeenpanon aikataulussa Suomea jäljessä, mutta yhteistyötä
on tehty mm. pintavesien seurantaohjelman valmistelussa, keskeisten kysymysten
valmistelussa ja yhteisten vesimuodostumien rajauksissa.
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14			 Ympäristöselostus

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

14.2
Vesienhoitosuunnitelman sisältö ja päätavoitteet
Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset ja määritellään
tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy yhteenveto vesienhoitoalueille laadituista pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmista.
Päätavoitteena vesienhoidossa on pinta- ja pohjavesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen pintavesien hyvä tai erinomainen tila tulee säilyttää. Kaikkien pohjavesialueiden tavoitteena alueella on hyvän
kemiallisen ja määrällisen tilan säilyttäminen.
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Vesienhoidon keskeiset kysymykset Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoito
alueella, joihin vesienhoitosuunnitelmassa pyritään vaikuttamaan ovat:
• Haja-asutuksen vesihuollon parantaminen
• Tie- ja vesirakentamisesta ja säännöstelystä aiheutuneiden haittojen lieventäminen
• Tulvista aiheutuvien haittojen vähentäminen
• Vesistökuormituksen hallinta
• Vieraslajien ja kalatautien leviämisen estäminen

14.3
Ihmistoiminnasta aiheutuvat erityiset ympäristöongelmat vesienhoitoalueella
Ihmisen aiheuttama kuormitus on verraten vähäistä ja veden laadullisia ongelmia
on ilmennyt ainoastaan ajoittain ja paikallisesti välittömästi taajamien alapuolella.
Luontaisesti karut vesistöt reagoivat kuitenkin herkästi muuttuviin olosuhteisiin ja
kuormitukseen.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen ainoat säännöstellyt järvet ja
voimalaitos sijaitsevat Paatsjoen vesistöalueella. Kirakkajoen vesistöalueella olevaa
Rahajärveä säännöstellään Kirakkakönkään voimalaitoksella. Inarinjärveä säännöstellään Kaitakosken voimalaitoksella, joka sijaitsee Venäjällä. Merkittävimmät säännöstelyn aiheuttamat haitat Inarijärvellä ovat rantojen vyöryminen eroosioherkillä
alueilla ja rantavyöhykkeen monimuotoisuuden väheneminen.
Uittoa varten 1970- ja 1980-luvuilla peratuilla ja velvoitekunnostetuilla tai kunnostamatta jääneillä jokialueilla on jossain määrin kunnostustarvetta. Ylä-Lapissa metsätalouden harjoittamisen vaikutukset ovat vähäisempiä ja paikallisempia kuin muualla,
mutta metsäteiden rakentamisesta on aiheutunut vaellusesteitä tärkeillä arvokalojen
esiintymisalueilla.
Vakava ekologinen ja taloudellinen riski Jäämereen laskevissa joissa, etenkin Tenolla
ja Näätämöjoella, on Gyrodactylus salaris -loisen ja muiden kalaloisten, -tautien ja
vieraslajien leviäminen vesistöalueelle. Merkittävä riski on myös siirrettävän mädin
mukana kulkeutuvat kalataudit.
Pohjavesialueet ovat pääosin asumattomilla alueilla, joissa ei ole pohjaveden kannalta
merkittäviä riskialttiita toimintoja tai teollisuutta.

14.4
Vesienhoitosuunnitelman vaikutusten kohdentuminen
Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti niihin vesimuodostumiin, joihin esitetään konkreettisia toimia, mutta etenkin ohjauskeinojen puitteissa vaikutukset kohdistuvat
kaikkiin vesimuodostumiin. Vesienhoitosuunnitelman toimeenpano vaikuttaa jossain
määrin eri toimialojen, yksittäisten toiminnanharjoittajien ja kansalaisten sekä eri
viranomaisten toimintaan jatkossa.
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14.5
Muut vesienhoitoon liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat
ja niiden vaikutus vesienhoitosuunnitelmaan
Vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty muut alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset suunnitelmat ja ohjelmat sekä toimialakohtaiset suunnitelmat, jotka ovat
merkittäviä tämän suunnitelman toimeenpanon kannalta. Näissä suunnitelmissa tai
ohjelmissa olevat tavoitteet on soveltuvin osin otettu huomioon toimenpideohjelmaa
ja vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa.

14.6
Valitut vaihtoehdot ja niiden valintaperusteet
Vesienhoidon suunnittelussa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa:
VE 0=Vesiensuojelun toteuttaminen nykykäytännön mukaisin toimenpitein
VE 1=Vesien hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi tehdään vesienhoito
suunnitelmassa esitetyt nykykäytännön mukaiset toimenpiteet sekä täy
dentävät lisätoimet vuoteen 2015 mennessä

14.7
Vaihtoehtojen vaikutukset
VE 0 Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden vaikutukset ja todennäköinen
kehitys
Nykykäytännön mukaiset kuormitusta vähentävät toimet ovat ylläpitäneet ja parantaneet vesien laatua vesienhoitoalueella. Nykytasoinen ulkoinen kuormitus ei uhkaa
vesien hyvää tai erinomaista tilaa alueella.
Yhdyskuntien jäteveden puhdistus on hyvällä tasolla ja puhdistuksen vaatimustaso
ympäristöluvissa kasvaa ja tekninen kehitys etenee jatkuvasti. Kattava viemäriverkosto ja jäteveden puhdistus on parantanut vesien tilaa ja vähentänyt jätevesien
aiheuttamia sairauksia. Viemäriverkoston saneerauksilla vähennetään vuotoriskejä.
Haja-asutuksen osalta neuvonnan puute on aiheuttanut epätietoisuutta riittävistä
ratkaisuista haja-asutuksen jätevesien puhdistuksessa.
Uittoperattujen virtavesien kunnostus on parantanut niiden hydrologis-morfologista
tilaa. Vesistöjen ekologinen säännöstelykäytäntö parantaa erityisesti vesistöjen virkistyskäyttöarvoa siellä missä on koettu haittoja veden korkeuserojen vaihtelusta.
Säännöstelykäytäntöjä kehitetään niin, että säännöstely turvaa sekä vesienhoidon että
tulvasuojelun tarpeet ja huomioi ilmastomuutoksen. Toimenpiteet parantavat alueen
asukkaiden viihtyvyyttä ja vesieliöiden elinolosuhteita.
Vesiensuojelutoimenpiteillä voi olla osin myös kielteisiä vaikutuksia joidenkin vesien
käyttömuotojen osalta. Vesivoiman tuotannossa vaikutukset liittyvät ekologisempiin
säännöstelykäytäntöihin ja kalateihin, joilla voi olla vaikutusta vesivoiman tuotantoon käytettävissä olevaan vesimäärään.
Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden vaikutukset maaperään, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen ovat pääosin myönteisiä.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015
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Lohiloisen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimet ovat toistaiseksi estäneet loisen
leviämisen alueelle.
Pohjaveden pilaamiskielto on turvannut pohjavesien hyvän laadun alueella.
Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä saavutettu kehitys saattaa tulevaisuudessa
vaarantua ilmaston muutoksen aiheuttaman lisääntyvän pintavalunnan huuhtoman
ravinteiden määrän lisääntyessä.
VE 1 Lisätoimenpiteiden vaikutukset
Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen pohjana olevassa toimenpideohjelmassa on
tarkasteltu laajemmin toimialakohtaisia toimenpiteitä. Lisätoimenpiteet on esitelty
toimialoittain vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen luvussa 11.2 ja yhteenveto kustannuksista sekä arvio toimenpiteiden muista vaikutuksista luvussa 11.3.
Vaikutukset vesiin ja luonnon monimuotoisuuteen
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueelle esitetyt lisätoimenpiteet vähentävät kuormitusta jonkin verran nykytasosta ja parantavat vesistöjen hydrologista
ja morfologista tilaa. Pohjavesialueilla toimenpiteillä turvataan pohjaveden laatu.
Pohjavesiä kuormittava toiminta pidetään pois pohjavesialueilta ja pohjavesien tilan
vaarantuminen estetään käytettävissä olevien ohjauskeinojen puitteissa. Kalaloisten,
-tautien ja vieraslajien leviämisen ehkäiseminen turvaavat alkuperäisten lajien säilymistä ja monimuotoisuutta.
Sijainninohjauksen avulla teollisuutta ja kalankasvatusta ohjataan alueille, missä niiden aiheuttamat haitat pinta- ja pohjavesille ovat mahdollisimman vähäisiä. Ympäristöriskien hallinta vähentää häiriöpäästöjä. Haja-asutusalueiden asukkaiden neuvonta
tehostaa hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa ja vähentää kuormitusta.
Metsätalouden vesiensuojelun tasoa parannetaan vesiensuojelusuunnitelmien ja –toimenpiteiden tasoa nostamalla. Vesiensuojelu otetaan aiempaa paremmin huomioon
kaikissa metsätalouden toimenpiteissä.
Teiden rakentamisessa ja kunnostamisessa tieojien johtamista suoraan vesistöön vältetään ja tierumpujen suunnittelussa otetaan huomioon vaelluskalakannat ja vältetään vaellusesteiden muodostumista.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta vesienhoidon toimenpiteet ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Vesienhoidon suunnittelussa painotetaan vesiluonnon alkuperäislajien monimuotoisuutta. Toimenpiteet turvaavat luonnon monimuotoisuutta ja
tukevat uhanalaisten lajien säilymistä.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Vesienhoitotyö tukee osaltaan luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Maa-ainesten oton suuntaaminen pohjavesialueiden ulkopuolelle turvaa välttämättömän talousvedensaannin erityisesti pienialaisilla ja vähäantoisilla pohjavesialueilla.
Runsaat ja hyvälaatuiset vesivarat mahdollistavat monenlaisen elinkeinotoiminnan
kehittämisen ja toimivat kilpailuetuna alueen elinkeinotoiminnalle. Puhtaasta juomavedestä voi myös muodostua merkittävää elinkeinotoimintaa.
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Vesienhoitotyö hyödyttää matkailuelinkeinoa. Erinomaisessa ekologisessa tilassa
oleva vesiympäristö on tärkeä osa alueen kuntien imagoa ja identiteettiä. Virkistysarvoista tärkeitä ovat kalastus ja veneily sekä erityisesti maisemallinen virkistysarvo.
Luonnonvarojen kestävän käytön kannalta toimenpiteet ovat hyödyllisiä ja ne parantavat alueen kilpailukykyä ja työllisyyttä. Toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia
voidaan pitää negatiivisena vaikutuksena, mutta yleisesti ottaen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat kohtuullisina ja saavutettavat hyödyt ovat
kustannuksia suuremmat pitkällä aikavälillä.
Kalaloisten, -tautien ja vieraslajien leviämisen ehkäiseminen turvaavat arvokalakannat ja niiden kestävän hyödyntämisen.
Vaikutukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen
Tulvariskien hallintasuunnitelmat sovitetaan yhteen vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Tulvariskien hallintaa tarkastellaan tällä ensimmäisellä suunnittelukierroksella
yleisellä tasolla mm. tunnistamalla molemmille suunnitteluille yhteisiä piirteitä ja
tavoitteita kuten ilmastonmuutokseen sopeutuminen.
Vesienhoitosuunnitelmassa toimenpiteistä suurimman osan on arvioitu olevan ilmastonmuutoksen kannalta neutraaleja. Osan toimenpiteistä on arvioitu heikentävän
ilmastonmuutoksen vaikutusta. Niillä voidaan vähentää tiedossa olevien tulvaherkkien alueiden tai tulvariskikohteiden tulvariskiä. Säännöstelyjen kehittäminen on
eräs vesienhoidon suunnittelun toimenpide sekä keskeisin tulvasuojelutoimenpide.
Säännöstelyjen kehittämistarpeen arvioinnissa on sovitettava yhteen vesienhoidon
suunnittelun että tulvariskien hallinnan tavoitteet.
Yhteiskunnalliset vaikutukset
Vesienhoidon toimenpide-ehdotusten vaikutukset eri toimintoihin (maankäyttö, elinkeinot, luonnonvarat, väestö) ja vesien käyttömuotoihin (talousvesi, virkistyskäyttö ja
kalastus) ovat yleisesti myönteisiä. Toimenpiteet aiheuttavat kustannuksia, joita ei kuitenkaan voida pitää kohtuuttomina minkään elinkeino- tai väestöryhmän kannalta.
Toimenpiteiden vaikutukset väestön elinolosuhteisiin ovat vähäiset, mutta myönteiset. Merkittävin vaikutus kohdealueilla on viihtyisyyden ja luonnon virkistysmahdollisuuksien kuten luonnossa liikkumisen, luontomatkailun, kalastuksen ja uimisen
edellytysten säilyminen. Myös kalastusmatkailu hyötyy ja voi lisääntyä.
Vesien hoito hyödyntää matkailuelinkeinoa. Puhtaat vesistöt ovat alueen matkailun
keskeinen vetovoimatekijä. Yleensä veden sekä taloudellinen että virkistyskäytöllinen
arvonnousu tulee entistä merkittävämmäksi myös ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Se tuo matkailulle lisää asiakkaita ja parantaa alueen matkailun edellytyksiä ja
vetovoimaa. Vesien hoitoon liittyvät toimenpiteet parantavat lähialueiden työllisyyttä
suoraan. Esimerkiksi maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteet tuovat työtä paikallisille toimijoille.
Yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön esitetyillä vesienhoidon toimenpiteillä ei pääsääntöisesti ole merkittäviä vaikutuksia. Tulvakartat määrittävät
alimmat rakentamiskorkeudet ja suojaavat ennakoimattomilta taloudellisilta riskeiltä.
Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät jonkin verran byrokratiaa lisäselvitysvaatimuksineen.
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Erilaisten toimintojen sijoittumisessa on huomioitava tarkemmin vesistöihin kohdistuvat vaikutukset joko suoraan tai syntyvien kustannusten kautta. Kaavoituksella voidaan ohjata maankäyttöä vesiensuojelun huomioivaksi ja pohjavesien
suojelun kannalta riskittömille alueille. Tästä syntyy lisävaatimuksia kunnille,
kaavoittajien osaamiselle ja maanomistajille, jotta toiminnot saadaan sijoitettua
sopiville alueille.
Vesienhoidon toimenpiteillä voi olla vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, esimerkiksi pohjavesialueelle rakentamisen estyminen voi vaikuttaa paikallisesti haitallisesti
toimintojen sijoittumismahdollisuuksiin.
Vesienhoitoalue on saamelaisten kotiseutualuetta. Vesienhoidon tavoitteilla ja toimenpiteillä on vaikutusta saamelaisille tärkeiden elinkeinojen harjoittamiseen ja
tähän liittyvään kulttuuriin. Vesienhoidon tavoitteet tukevat saamelaisten oikeutta
ja mahdollisuuksia harjoittaa puhtaaseen luontoon pohjautuvia elinkeinoja ja kulttuuria kotiseutualueellaan. Vesien hyvä ekologinen tila on keskeinen perusta vesiin
liittyvien saamelaisille tärkeiden elinkeinojen kannalta

14.8
Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset
Vesienhoidon suunnittelua on tehty mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä vesienhoitoalueen Norjalaisen osapuolen kanssa. Venäjän kanssa vesienhoitoa on toteutettu
hankeyhteistyönä. Yhteisten toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelman laatiminen ei ole ollut mahdollista ensimmäisellä suunnittelukaudella johtuen suunnittelun erilaisesta aikataulusta Suomessa ja Norjassa. Vaikutusten arviointia on yhdenmukaistettu mm. yhtenäistämällä yhteisten vesimuodostumien rajausta ja luokittelua
sekä tarkastelemalla vesien tilaa heikentävää toimintaa koko vesistöalueella. Myös
vesienhoitoa koskevia keskeisiä kysymyksiä on laadittu yhteistyössä.
Myönteisiä vaikutuksia ovat mm. yhteistyön lisääntyminen vesienhoidon suunnittelussa ja arviointimenetelmien sekä ympäristötavoitteiden yhtenäistäminen. Suunnitelluista toimenpiteistä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ei todennäköisesti ole
merkittäviä ympäristövaikutuksia toisen valtion alueelle. Joidenkin toimenpiteiden
osalta, esimerkiksi vieraslajien ja kalatautien leviämisen ehkäiseminen edellyttää
nykyistä tehokkaampaa yhteistyötä Suomen, Norjan ja Venäjän viranomaisten välillä. Konkreettista yhteistyötä tulvasuojeluun liittyvissä asioissa on tarpeen lisätä
vesienhoitoalueen Norjalaisten tahojen kanssa.

14.9
Toimenpiteet, joilla aiotaan ehkäistä, vähentää tai
poistaa vesienhoitosuunnitelman toteuttamisesta
aiheutuvia haittoja
Vesienhoitosuunnitelman toteuttamisesta ei katsota aiheutuvan merkittäviä haittoja
millekään vesien käyttömuodolle, elinkeinolle tai ympäristölle.
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14.10
Aineiston hankintaan ja vaikutusten arviointiin
liittyvät puutteet
Tätä ympäristöselostusta tehtäessä ei ollut käytettävissä soveltamiskelpoisia malleja,
vaan selostuksen sisältö ja rakenne kehitettiin valtakunnallisessa koordinaattoriryhmässä. Ympäristövaikutusten arvioinnille kehitettiin ympäristöhallinnon oma
ohjeistus, jolla ohjeistettiin alueellisten toimenpideohjelmien ja ympäristöselostuksen
laatimista.
Luokittelun ja vaikutusarvioinnin pohjana käytetyt biologiset tiedot ovat monilta
osin hyvin puutteelliset ja aiheuttavat epävarmuutta luokittelutuloksiin. Vain harvoissa tapauksissa pystyttiin arvioimaan suoria vaikutuksia ekologisiin muuttujiin.
Edustavien biologisten aineistojen puuttuessa turvauduttiin mallinnukseen ja asiantuntija-arviointiin. Kuormituksen arvioinnissa epävarmuutta on hajakuormituksen
arvioinnissa käytetyissä menetelmissä ja niiden soveltuvuudessa.
Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelmien laatiminen on ollut laaja-alaista,
monitahoista ja monilta osin uudenlaista työtä. Erityisesti muiden kuin vesistöihin
kohdistuvien vaikutusten arviointi on jäänyt hyvinkin puutteelliseksi rajallisten työvoimaresurssien takia.

14.11
Miten tavoitteiden toteutumista ja
toimenpiteiden vaikutuksia aiotaan seurata
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen seurantaohjelman avulla seurataan
vesimuodostumien tilaa ja sen kehittymistä, ja saatua tietoa käytetään vesien tilan
luokittelun tarkistamiseen ja tehtävien toimenpiteiden vaikutusten todentamiseen.
Tietoja käytetään hyväksi seuraavalla, toisella vesienhoidon suunnittelukierroksella
vuosina 2012–2015.

14.12
Yhteenveto ympäristöselostuksen sisällöstä
Ympäristöselostuksessa on kuvattu Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vaikutuksia suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia sääntelevän direktiivin ja sen pohjalta annetun lain mukaisesti.
Vesienhoitosuunnitelman tavoitteena on ylläpitää hyvässä ja erinomaisessa tilassa
olevien pintavesien tilaa ja hyvässä määrällisessä ja kemiallisessa tilassa olevien
pohjavesien tilaa. Hyvää huonommassa tilassa olevia vesiä suunnitelmassa tarkastelluissa vesissä ei ole. Erityisillä alueilla otetaan huomioon lisäksi erillislainsäädännöstä
seuraavat ympäristötavoitteet. Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset ovat vesien tilan sekä useimpien käyttömuotojen osalta myönteisiä. Vesienhoitosuunnitelmalla
ei ole merkittäviä vaikutuksia muuhun kuin vesien tilaan ja siitä riippuvaan vesien
käyttöön.
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Jos vesienhoitosuunnitelmaa ei toteuteta, muutettujen virtavesien tila ei kohene ja
vieraslajien sekä kalatautien leviämisen riski ei pienene nykytilanteesta. Pinta- ja
pohjavesien tila säilyy pääosin hyvänä ja erinomaisena nykykäytännön mukaisin
toimin.
Kustannuksia aiheutuu suunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden suunnittelusta,
toteuttamisesta ja seurannasta. Toisaalta toimenpiteiden toteuttamisella on välitön
työllistävä vaikutus ja vesien hyvän tilan ja imagon myötä myös välillistä työllistävää vaikutusta mm. matkailuelinkeinon sekä erilaisten muiden luontopalveluiden
saralla.
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15			 Suomen ja Norjan Tenon, Näätämö			 joen ja Paatsjoen aluetta koskevien
			 vesienhoitosuunnitelmien yhteen-		
			 veto
Yhteistyö
Kansainvälinen vesienhoitoalue koostuu Tenon, Näätämöjoen, Uutuanjoen ja Paatsjoen vesistöalueista. Kaksi kolmasosaa alueesta on Suomessa ja loput Norjassa ja
Paatsjoen osalta myös Venäjällä.
Rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen, jotta yhteisille vesille asetetut ympäristötavoitteet
voidaan saavuttaa. Kukin vesienhoitoalue laatii alueelleen vesienhoitosuunnitelman
ja kansainvälisillä vesienhoitoalueilla on mahdollista tehdä maiden kesken yhteinen
vesienhoitosuunnitelma. Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen alueella molemmat maat
ovat tehneet omaa aluettaan koskevan suunnitelman.
Suomi ja Norja perustivat suomalais-norjalaisen rajavesistökomission vuonna 1980.
Komissio on kahden maan välinen yhteistyö- ja yhteyselin. Sen tavoitteena on säilyttää vesistöalueiden ainutlaatuiset luonnonolosuhteet sekä varmistaa molempien
maiden ja rajaseudun asukkaiden edut vesistöjen käytössä. Nykyinen sopimus vastaa melko hyvin vesipuitedirektiivin vaatimuksia, mutta komissiota ei ole nimetty
virallisesti kansainvälisen vesienhoitoalueen yhteistyöelimeksi.
Suomella ja Norjalla on ollut yhteinen seurantaohjelma Tenojoella vuodesta 1988
lähtien. Vuonna 2006 Suomi, Norja ja Venäjä laativat yhteisen seurantaohjelman
Paatsjoelle. Komission toimeksiannosta on laadittu vesistöjen monikäyttösuunnitelmat Tenolle, Näätämöjoelle ja Paatsjoelle. Paatsjokea koskevissa asioissa Venäjän
viranomaiset ovat olleet mukana yhteistyössä.
Ensimmäisellä hoitokaudella sekä Suomi että Norja ovat toimeenpanneet omat hallinnolliset järjestelynsä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Erot maiden vesienhoidon suunnittelun kansallisissa ohjeistuksissa ovat johtaneet suunnitelmien erilaiseen
rakenteeseen. Erilainen aikataulu suunnitelmien valmistelussa mm. kuulemisaikojen
suhteen ovat syynä, että yhteisiä kuulemisasiakirjoja ei ole tehty. Norjassa Tenon,
Näätämöjoen, Uutuanjoen ja Paatsjoen vesistöt kuuluvat osana Finnmarkin vesienhoitoalueeseen, mutta Suomessa ne ovat omana vesienhoitoalueenaan. Kumpikin
maa raportoi erikseen EU:lle alueensa vedet sekä yhteiset vesimuodostumat.
Suurimmat järvet ja joet käsitellään vesienhoitosuunnitelmissa. Yhteisiä vesimuodostumia rajalla ovat yksi järvi ja kahdeksan jokea tai joen osaa. Norjalla on 39 pohjavesimuodostumaa ja Suomella 24 (luokat I ja II). Suomessa on tarkoitus ottaa mukaan
pienempiä vesimuodostumia seuraavalla hoitokaudella.
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Erityiset alueet
Suojelualueiden rekisteriin kuuluvat vesiluonnonsuojelun, virkistyksen ja vesihuollon kannalta merkittävät vesimuodostumat. Suomen puolella on suojelualueiden
rekisterissä 10 Natura -2000 aluetta ja 14 pohjavesialuetta (luokka I). Norjan puolella
on 18 luonnonsuojelulain perusteella suojeltua aluetta ja 6 suojeltua vesistöä sekä
10 juomavedenottoon tarkoitettua aluetta.
Ekologinen ja kemiallinen tila
Kaikki luokitellut järvet ja joet vesienhoitoalueella Suomen puolella ovat hyvässä tai
erinomaisessa tilassa. Kaikki pohjavesimuodostumat ovat hyvässä kemiallisessa ja
määrällisessä tilassa. Finnmarkissa on tehty alustava riskinarviointi, mutta varsinaista
ekologista luokittelua ei ole tehty. Alueen vesimuodostumat ovat oletettavasti pääsoin
hyvässä ekologisessa ja kemiallisessa tilassa.
Vesistöjen tilaa heikentävät tekijät
Suomen ja Norjan puolella ravinnekuormitus on pientä harvan asutuksen ja vähäisen
teollisuuden takia. Ongelmia veden laadussa on ilmennyt vain satunnaisesti ja paikallisesti asutuskeskittymien alapuolisissa vesistöissä. Paatsjoen vesistöön tulee metalliteollisuuden päästöjä. Ympäristölaatunormeja ylittäviä pitoisuuksia vesiympäristölle
haitallisia tai vaarallisia aineita ei Suomen puolella ole todettu. Norjan puolella kohonneita vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia on havaittu sedimenteistä
ja kaloista, mutta pitoisuudet eivät ole ylittäneet ympäristölaatunormeja.
Suomen puolella kahta järveä säännöstellään voimatalouden tarpeisiin, mutta niitä ei
ole nimetty voimakkaasti muutetuiksi vesimuodostumiksi. Inarijärveä säännöstellään
kaitakosken padolla Venäjän puolella. Merkittävimmät säännöstelyn aiheuttamat
vaikutukset ovat rantojen eroosio ja rantavyöhykkeen monimuotoisuuden väheneminen. Teiden rakentaminen on aiheuttanut eliöstön vaellusesteitä pieniin jokiin.
Gyrodactylus salaris -loinen on vakava ekologinen riski lohikannoille alueella. Atlantin
lohella ei ole vastustuskykyä loiselle. Myös mädin mukana kulkeutuvat kalataudit
ovat riski alueella.
Toimenpideohjelma
Suomen puolen toimenpideohjelmassa esitetään nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä, lisätoimenpiteitä sekä tiedollisia, taloudellisia ja hallinnollisia ohjauskeinoja.
Norjan puolella toimenpiteet on ryhmitelty ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, vesien tilaa parantaviin toimenpiteisiin ja ongelmien kartoitukseen. Nykykäytännön
mukaiset toimenpiteet ovat pääosin riittäviä turvaamaan vesien tilatavoitteet alueella. Suomen toimenpideohjelmassa toimenpiteet on käsitelty sektoreittain (metsätalous, teollisuus, haja-asutus jne.) Kokonaiskustannukset Suomen puolella kaudella
2010–2015 ovat arviolta noin 21 milj. €. Norjan puolella kustannuksia on arvioitu vain
joidenkin toimenpiteiden osalta.
Vesien tilan seuranta
Suomen puolen kansallinen seurantaohjelma päivitettiin vuonna 2008. Uusi ohjelma
sisältää aiempaa laajemman valikoiman eri tyyppisiä ja erilaisten paineiden vaikutusten alaisia vesiä. Tällä hetkellä yhteistä vesienhoitoalueen seurantaohjelmaa ei ole,
mutta tavoitteena on tehdä sellainen tulevina vuosina.
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Taloudellinen analyysi
Suomen puolella analyysi koskee ainoastaan vesihuollon kustannusten kattavuutta.
Norjan puolella on alustavasti tehty arvioita vesipalveluista juomaveden, teollisuuden käyttämän veden ja vesivoiman osalta. Norjassa järjestelmällisempi analyysi
veden käytöstä tehdään seuraavalla suunnittelukaudella 2010–2015.
Kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen
Julkisia kuulemisia ja tiedottamista eri sidosryhmille ja kansalaisille on tehty usean
vuoden aikana molemmissa maissa.
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Vesienhoidon käsitteitä
Akviferi
Akviferilla tarkoitetaan riittävän huokoista ja läpäi
sevää maa- tai kallioperämuodostumaa tai kerrosta,
joka mahdollistaa joko merkittävän pohjaveden virtauksen tai merkittävän pohjavedenoton.
Ekologinen tila
Ekologisella tilalla tarkoitetaan pintaveden tilan
kuvaamista vesieliöstön avulla. Tilaa arvioitaessa
otetaan huomioon myös veden laatu ja hydrologiset
sekä morfologiset ominaisuudet. Ekologinen tila ilmaistaan luokittelemalla vedet viiteen luokkaan.
Hydrologia
Hydrologia on tieteenala, joka tutkii ja seuraa veden
esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua maapallolla.
Kemiallinen tila
EU-tason lainsäädännössä määriteltyjen prioriteettiaineiden ja niille säädettyjen ympäristönlaatunormien mukainen luokittelu. Kemiallinen tila on
hyvä, jos aineiden ympäristölaatunormit eivät ylity.
Ympäristölaatunormit on asetettu pääsääntöisesti
aineiden vedestä mitatuilla pitoisuuksille.
Kuuleminen – kuulemismenettely
Kuulemisella tarkoitetaan määrämuotoista menet
telyä, jossa kansalaiset ja eri toimijat voivat lausua
mielipiteensä tietystä asiasta.
Lisätoimenpide
Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitettävä toimenpide, joka voi olla uudenlainen tai määrällisenä
lisänä nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin.
Luokittelu
Vesien tila luokitellaan ihmisen toiminnan aiheuttaman muutoksen perusteella käyttäen vertailukohtana häiriintymättömiä, luonnontilaisia vesiä. Pintavedet luokitellaan niiden biologisen ja kemiallisen
tilan perusteella viiteen luokkaan: erinomainen,
hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Pohjavedet
luokitellaan niiden kemiallisen ja määrällisen tilan
perusteella kahteen luokkaan, jotka ovat hyvä ja
huono.
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Perusseuranta
Vesienhoitolaissa määritelty seurantatyyppi, jonka
tarkoituksena on antaa edustava yleiskuva vesienhoitoalueen vesien tilasta. Perusseurannalla hankitaan tietoa erityisesti luonnontilaisten vesien ja
alueen merkittävien vesien tilasta sekä ihmistoiminnasta johtuvien pitkäaikaisten muutosten, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksista.
Perustoimenpide
Perustoimenpiteet ovat sellaisia vesienhoitoon kuuluvia toimenpiteitä tai ohjauskeinoja, jotka perustuvat vesienhoitoasetuksen liitteen 6 kohdassa a)
lueteltuihin säädöksiin. Myös itse säädöksiä voidaan
pitää perustoimenpiteinä. Jakoa perustoimenpitei
siin ja täydentäviin toimenpiteisiin käytetään lähinnä EU:lle tehtävässä raportoinnissa.
Pintavesi
Pintavedellä tarkoitetaan maanpäällisiä vesiä, kuten
meriä, järviä, jokia ja puroja.
Pintavesimuodostuma
Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien
erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta,
puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa,
jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa.
Pohjavesi
Pohjavesillä tarkoitetaan kaikkia niitä vesiä, jotka ovat
maan pinnan alla vedellä kyllästyneessä vyöhykkeessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään.
Pohjavesimuodostuma
Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä
vesimassana akviferiin tai akvifereihin varastoitunutta pohjavettä.
Prioriteettiaine
Vesipolitiikan puitedirektiivin liitteessä listattuja
aineita tai aineryhmiä, jotka on arvioitu erityisen
haitallisiksi vesiympäristölle.
Toimenpideohjelma
Vesienhoitosuunnitelmaan liitettävä luettelo vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista
toimenpiteistä.

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

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

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

Tyypittely
Jokien, järvien ja rannikkovesien jakaminen luon
taisten ominaisuuksiensa, kuten maantietellisten seikkojen, koon, syvyyden, valuma-alueen
maaperän jne perusteella tyyppeihin.
Täydentävä toimenpide
Täydentävät toimenpiteet ovat niitä toimenpiteitä, joita esitetään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi perustoimenpiteiden lisäksi. Täydentäviä
toimenpiteitä on lueteltu vesienhoitoasetuksen liitteen 6 kohdassa b).
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Vesienhoito
Vesienhoidolla tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin ja vesienhoitolain mukaista suunnitelmallista toimintaa, jolla pinta- ja pohjavesien laadullista
ja määrällistä tilaa ylläpidetään ja parannetaan.
Vesienhoitoalue
Vesienhoitoalueella tarkoitetaan aluetta, joka koostuu
yhdestä tai useasta vesistöalueesta sekä niihin yhteydessä olevista pohja- ja rannikkovesistä. Vesienhoitoalue on valtioneuvoston asetuksessa (1303/2004)
määritelty vesienhoidon yhteistoiminta-alueeksi.
Vesienhoitolaki
Laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki
(1299/2004) on tärkein säädös, jolla vesipolitiikan
puitedirektiivi Suomessa pannaan täytäntöön. Laissa
säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan
vaikuttavien tekijöiden selvittämisestä, seurannasta,
vesien luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta
sekä kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta.
Vesienhoitosuunnitelma
Vesienhoitoalueen kattava yhteenveto vesien tilasta,
ongelmista ja suunnitelluista vesienhoitotoimista.
Vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
(2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista. Direktiivi tuli voimaan 22.12.2000. Direktiiviin
tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä
niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila
on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015.
Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin
säädöksin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon
järjestämisestä eli vesienhoitolaki sekä sen pohjalta
annetut asetukset.

Vesistöalue
Alue, jolle satanut vesi virtaa mereen tietyn joen tai
suistoalueen kautta.
Vesiympäristölle haitallinen aine
Vesiympäristölle haitallisella aineella tarkoitetaan
vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti kansallisesti valittuja aineita ja vesipuitedirektiivin mukaisesti vahvistettuja muita kuin vesiympäristölle
vaaralliseksi määriteltyjä aineita (kts. kohta Vesiympäristölle vaarallinen aine), jotka voivat aiheut
taa pintaveden pilaantumista.
Vesiympäristölle vaaralliset aineet
Vesiympäristölle vaarallisella aineella tarkoitetaan
vesipolitiikan puitedirektiivin sekä vesiympäristöön
päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta
pilaantumisesta annetun direktiivin tarkoittamia
aineita, jotka ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja
jotka voivat kertyä eliöstöön.
Yhteistyöryhmä
Yhteistyöryhmä on vesienhoitolain (1299/2004)
mukainen eri intressitahoja edustava ryhmä, jonka
alueellinen ympäristökeskus on kutsunut koolle.
Ryhmä osallistuu vesienhoitoon liittyvien asioiden
valmisteluun yhdessä alueellisen ympäristökeskuksen kanssa.
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Yhteystiedot

Lapin ympäristökeskus
Käyntiosoite: Hallituskatu 5 C, Rovaniemi
Postiosoite: PL 8060, 96101 Rovaniemi
Puh. 020 610 113 (vuoden 2009 loppuun)
Lapin ELYn vaihteen numero (vuoden 2010 alusta): 020 63 60010.
Fax. 016 310 340
kirjaamo.lap@ymparisto.fi (vuoden 2009 loppuun)
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi (vuoden 2010 alusta)
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet (vuoden 2009 loppuun):
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet (vuoden 2010 alusta):
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ylitarkastaja Pekka Räinä, ylitarkastaja
Hydrobiologi Petri Liljaniemi, hydrobiologi

Finnmarkin lääninhallitus
Statens hus
N-9800 Vadso
Norge

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

Selvitys hankkeista, jotka voivat aiheuttaa poikkeamia tilatavoitteisiin
Soklin kaivoshanke
Soklin malmiesiintymä sijaitsee Savukosken kunnassa noin 12 km Suomen ja Venäjän
rajalta. Suunniteltu toiminta käsittää pääasiallisesti Soklin fosforimalmien hyödyntämisen avolouhintana Soklin karbonaattimassiivin pintaosasta noin 300 ha:n
alueelta. Fosforimalmien arvioitu louhintamäärä on alkuvaiheessa 4–6 Mt/a ja tuotannon loppuvaiheessa 6–10 Mt/a. Arvioidut 115 milj. tonnin malmivarat riittävät
noin 20 vuoden tuotantoon. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2012. Lisäksi
selvitetään esiintymän sisältämien rautamineraalien sekä niobimalmien ja niiden
sisältämien arvoaineiden (uraani, tantaali, torium) sekä vermikuliitin talteenottoa
ja tuotantoa.
Malmin rikastamisen osalta YVA-menettelyssä tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa,
joissa malmin rikastus tapahtuu joko Soklissa, muualla Suomessa tai Kovdorissa
Venäjän puolella. Lisäksi tarkastellaan niobin jalostuksen vaikutuksia osana toimintaa. Kaikissa vaihtoehdoissa Sokliin rakennetaan malmin louhintaan liittyvät
murskaus-, jauhatus-, huolto- ja varastorakennukset. Jos malmi myös rikastetaan
Soklissa, rikastamo rakennetaan joko maan alle tai päälle. Rikastushiekan käsittelyja varastointiallas sekä siihen liittyvä selkeytysallas rakennetaan Sotajoen laaksoon.
Suunnitellun altaan laajuus on 20 km2 ja varastointitila 90 milj. m3. Rikastushiekasta
erottuvan veden selkeytystä sekä vesistöön johdettavan veden säännöstelyä varten
tarvittava allas on suunniteltu padottavaksi myös Sotajokilaaksoon. Altaassa on arvioitu tarvittavan vesitilavuutta selkeytykseen 5 milj.m3 ja säännöstelyyn 9 milj. m3
eli yhteensä 14 milj. m3.
Kaivos- ja rikastamotoiminnassa muodostuvat prosessi- ym. vedet on suunniteltu johdettavaksi Vouhtusjokeen ja edelleen Kemijokeen. Hankkeella voi olla toteutuessaan
merkittäviä vaikutuksia mm. Sotajokeen, jonka ympäristötavoitteen hanke saattaa
vaarantaa. Tässä vaiheessa tarkasteltuja vesimuodostumia, joiden on arvioitu olevan
hankkeen vaikutusalueella, ovat erinomaiseen tilaan luokiteltu Nuortti, sekä Kemijoen vesienhoitoalueella sijaitseva Kemijoen latva (Vouhtusjoen alapuolinen alue).
Kemijoen latvan ekologista tilaa ei ole luokiteltu seuranta-aineiston puutteen takia,
mutta alustavan asiantuntija-arvion mukaan alue on hyvässä tilassa. Kemiallinen
tila on arvioitu hyväksi. Todennäköisesti vaikutukset näihin vesimuodostumiin eivät
ole niin merkittävät, että niillä olisi vaikutusta tilatavoitteisiin. Pienempien vesimuodostumien ja erityisten alueiden osalta vaikutuksia voi olla. Kokonaisuudessaan
vaikutukset ja niiden merkitys vesienhoidon kannalta arvioidaan YVA-menettelyn
ja lupakäsittelyn yhteydessä.
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