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Esipuhe

V

esi on lähtökohta kaikelle elävälle ympäristössämme. Vesi on mitä erilaisempien eliöiden elinympäristö ja kaikki elolliset, ihminen mukaan luettuna, käyttävät vettä juoma- ja
käyttövetenä. Vesi sitoo meidät ihmiset elämän kiertokulkuun; ihmisen keho koostuu 70
%:sti vedestä. Vesi on myös välttämätön ruoantuotannolle, monille ihmistoiminnoille ja tuotantoprosesseille. Vesi yhdessä siinä elävine eliöineen, kasveineen ja eläimineen on syntysija monille ihmiselle välttämättömille prosesseille. Vesi mahdollistaa lisäksi monipuolisen vapaa-ajan
vieton ja taloudellisen toiminnan. Nykyään, kuten ihmiskunnan koko historian ajan vesi on
perusta ihmisen elinympäristöille niin yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisestikin,
muuttuvissa sää- ja ilmasto-olosuhteissa.
Ymmärrys vesienhoidon tärkeydestä on entistä enemmän kirkastunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EG) myötä otettiin askel
kohti vesiensuojelun kokonaisuutta kaikkien Euroopan yhteisön alueen vesien suojelemiseksi.
Vesipuitedirektiivissä rajat ylittävät vesistöt ovat kansainvälisiä vesienhoitoalueita, mikä tarkoittaa sitä, että niiden maiden jotka jakavat kansainvälisen vesistön tulee tehdä yhteistyötä vesien
hyvän tilan saavuttamiseksi.
Vuodesta 1809 lähtien Tornion- ja Muonionjoet sekä Könkämäeno ovat muodostaneet Suomen ja Ruotsin välisen rajan. Joet muodostavat Pohjois-Euroopan suurimman luonnontilaisen
jokisysteemin. Huolimatta jokeen piirretystä rajasta Väylä yhä edelleen yhdistää ihmisiä, aivan
kuten se on tehnyt tuhansia vuosia ennen valtioiden rajojen syntymistä.

Rajanylittävällä yhteistyöllä on Tornionlaaksossa pitkä ja monipuolinen historia, mutta vesienhoidon osalta kehittämisen tarvetta edelleen on. Tämä asiakirja kokoaa yhteen tietoja ympäristön tilasta ja tarpeellisista toimenpiteistä Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella. Samalla
viitoitetaan suuntaa tulevaisuuteen yhteisen vesistöalueemme hoidossa. Vesien hyvä laatu varmistetaan yhdessä vastuullisesti toimien, yhteisin toimenpitein.
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Kuva: Vastavalo / Seppo Alatalo
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Tornionlaakso, näkymä Övertorneån Luppiobergetiltä.

Tornionjoen hiekkasärkkiä. Kuvat: Jörgen Naalisvaara
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1. Johdanto

E

U:n vesipuitedirektiivi on vuodelta 2000. Direktiivin tavoitteena on, että jäsenvaltioiden
tulee saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä pohjavesien hyvä
määrällinen ja kemiallinen tila. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vesikasvillisuus ja
-eläimistö voivat elää hyvässä elinympäristössä ja että ihmisillä on käytössä puhdasta juomavetta.

Vesienhoidon lähtökohta on vesistöalueissa (valuma-alue) hallinnollisista rajoista riippumatta.
Vedet ja vesistöalueet jotka ylittävät kansalliset rajat ovat kansainvälisiä vesistöalueita. Näillä
alueilla tulee jäsenvaltioiden tehdä yhteistyötä vesienhoidossa.
Jokaiselle vesienhoitoalueelle laaditaan vesienhoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa kuvataan miten vesiympäristön ympäristötavoitteet saavutetaan kulloisellakin vesienhoidon suunnittelukaudella. Suunnittelukausi on kuuden vuoden mittainen periodi ja vesienhoitosuunnitelma päivitetään kuuden vuoden välein.
Vesienhoitosuunnitelma on tärkeä työkalu vesien tilan turvaamiseksi ja parantamiseksi. Vesienhoitosuunnitelman tulee sisältää mm. yhteenveto vesimuodostumien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta, ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä joilla nämä tavoitteet saavutetaan. Tämä
asiakirja on yhteenveto kansallisista vesienhoitosuunnitelmista Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella.
Tässä raportissa kuvattu Tornionjoen kansainvälinen vesistöalue kattaa Tornion- ja Muonionjoen
sekä Könkämenon sivujokineen. Raportti kuvaa suomalaisen ja ruotsalaisen vesienhoitosuunnitelmien pääkohdat, vesien tilan, vesienhoidon haasteet rajanylittävällä vesistöalueella sekä
millaisia ovat ne haasteet, jotka Tornionjoen vesistöalueen hyvän tilan ylläpitämiseksi tai saavuttamiseksi tähtäävän suunnittelun yhteydessä kohdataan.
Kansalliset vesienhoitosuunnitelmat ovat olleet nähtävillä kuulemista varten: Vesienhoitosuunnitelma Tornionjoen Suomen puoleiselta osalta 1.10.2014-31.3.2015, ja Bottenvikenin vesienhoitosuunnitelma 1.11.2014-30.4.2015. Suomen puolen suunnitelma hyväksyttiin 3.12.2015.
Ruotsi hyväksyy suunnitelmansa vuonna 2016. Suunnitelmat koskevat kautta 2016-2021. Vesienhoitosuunnitelmien laadinta on suomalaisten ja ruotsalaisten vesiviranomaisten vastuulla.
Ensimmäisen ja toisen suunnittelukierroksen yhteydessä ei ole ollut mahdollista laatia yhteistä
vesienhoitosuunnitelmaa. Tähän on ollut syynä mm. erot organisaatioissa ja metodologiassa
sekä erot suunnitteluaikatauluissa ja muissa kansallisissa suuntaviivoissa. Tämä raportti sisältää
kuvauksen myös haasteista ja välttämättömistä toimenpiteistä, joita tarvitaan yhteensovittamisen kehittämiseksi seuraavalla suunnittelukaudella.
Raportti on koottu yhteistyössä Norrbottenin lääninhallituksen (joka on myös Bottenvikenin vesiviranomainen), Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Suomalais-ruotsalaisen
rajajokikomission kanssa.
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2. Vesienhoito ja rajanylittävä
yhteistyö

T

ornionjoen vesienhoitoalue on yksi Suomen kahdeksasta vesienhoitoalueesta. Ruotsi
on jaettu viiteen vesienhoitoalueeseen, joista Tornionjoen vesistöalue sisältyy Bottenvikenin vesienhoitoalueeseen. Tästä aiheutuu haasteita soveltaa vesienhoidossa samoja
periaatteita ja rakennetta yhteisellä vesistöalueella. Ruotsin lainsäädäntöä ja periaatteita sovelletaan Ruotsin puolella ja Suomen lainsäädäntö ja päätökset ovat käytössä Suomen puolella.
Vesienhoidon raportointi EU:lle tehdään erikseen kansallisesti, Ruotsi raportoi vesimuodostumat Ruotsissa ja Suomi omansa. Molemmat maat raportoivat valtakunnanrajalle sijoittuvat vesimuodostumat.

Vesienhoito Suomessa
Tornionjoen Suomen puolen osalta vastuuviranomainen on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Rovaniemellä (ELY-keskus). Vesienhoitosuunnitelmat kaikille Suomen vesienhoitoalueille laaditaan alueellisissa ELY-keskuksissa yhteistyössä alueellisten yhteistyöryhmien
kanssa. Yhteistyöryhmät koostuvat eri sektoreiden sidosryhmistä. Ryhmien tehtävä on ehdottaa
tavoitteita vesienhoidossa ja ottaa kantaa suunnitelmaehdotukseen sekä niihin selvityksiin ja
ohjelmiin, johon ehdotukset perustuvat.
ELY-keskukset ovat lisäksi yhdessä sektoritoimijoiden kanssa laatineet alueellisia vesien suojelua, käyttöä ja vesipalveluita koskevia suunnitelmia. Lisäksi on laadittu erikseen tiettyjä vesistöalueita koskevia kehittämissuunnitelmia.
Kaikkien viranomaisten tulee työssään, mm. suunnitelmien ja päätösten yhteydessä, huomioida vesienhoitosuunnitelmat. Näin tulee menetellä mm. ympäristölupien käsittelyn yhteydessä.

Vesienhoito Ruotsissa
Bottenvikenin vesistöalueella Norrbottenin lääninhallitus on vesienhoidon vastuuviranomainen
(Vattenmyndighet). Vesiviranomainen koostuu hallituksen asettamasta Vesidelegaatiosta, joka
tekee päätökset ja koordinoi kokonaisuutta. Jokaisella vesiviranomaisella on kanslia, joka osin
koordinoi työtä vesistöalueella ja osin tekee yhteistyötä neljän muun vesiviranomaisen kanssa.
Jokaisessa lääninhallituksessa on myös valmistelusihteeristö, joka kerää perustietoa, tekee luokittelua ja laatii ehdotukset toimenpiteiksi kullekin vesimuodostumalle.
Vesiviranomainen vastaa siitä, että ehdotukset ympäristölaatunormeiksi, hoitosuunnitelmiksi ja
ohjaustoimenpiteiksi laaditaan yhteistyössä kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja kuntien kanssa. Prosessissa ovat mukana myös toiminnanharjoittajat ja muut intressiryhmät vesistöalueella. Vesidelegaatio tekee lopullisen päätöksen koko vesistöalueen ympäristölaatunormeista, toimenpideohjelmasta ja hoitosuunnitelmasta.
Vastuu päätettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta on viranomaisilla ja kunnilla.
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Alueellinen koordinointi
Tornionjoen alueella on pitkä yhteinen historia ja alueen ihmiset ovat aina tehneet yhteistyötä
yli valtakunnanrajan. Maiden välillä on solmittu erilaisia sopimuksia alueen toimintoihin liittyen,
näiden joukossa veteen liittyvät asiat.
Vesipuitedirektiivi asettaa selvät tavoitteet yhteistyölle. Direktiivin 3 artiklan mukaan vesistöalue, joka sijaitsee useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella määritellään kansainväliseksi
vesienhoitoalueeksi. Vuonna 2003 Suomi ja Ruotsi sopivat kansainvälisen vesienhoitoalueen
rajauksesta. Vuonna 2010 Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat uuden valtiosopimuksen: Suomen ja
Ruotsin välisen rajajokisopimuksen. Rajajokisopimus on annettu lain tasolla molemmissa maissa. Sopimuksen piiriin kuuluvat Könkämäeno, Muonion- ja Tornionjoki sekä näiden sivuhaarat
sekä rannikkovedet Tornion ja Haaparannan edustalla. Sopimus luo puitteet kahdenväliseen
yhteistyöhön ja määrittää hallinnolliset menettelyt vesistöalueella sekä Suomalais-ruotsalaisen
rajajokikomission tehtävät. Kansalliset viranomaiset, jotka on kansallisessa lainsäädännössä
määritelty, vastaavat vesipuitedirektiiviin liittyvästä työstä ja direktiivin toimeenpanosta.
Kappaleessa 8. Tietolähteet on linkit rajajokisopimukseen sekä raportit alla mainituista hankkeista.

Maiden välinen yhteistyö
Alueelliset viranomaiset pohjoisessa Suomessa ja Ruotsissa ovat 1990-luvun lopusta saakka
työskennelleet yhdessä erilaisten vesienhoidon hankkeiden parissa Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella. Yhteistyö maiden välillä on liittynyt periaatteiden harmonisointiin tähtäävien
metodien vertailuun seurannan, jaottelun, tyypittelyn, karakterisoinnin ja vesimuodostumien
luokittelun sekä toimenpidetarpeiden osalta.
Vuonna 2001 julkaistiin yhteinen raportti, jossa kuvattiin ympäristön tilaa Tornionjoella (Torne
älv – tillstånd och belastning/Tornionjoki – vesistön tila ja kuormitus). Raportin tavoitteena oli
kerätä tiedot Tornionjoen pääuoman ja sen tärkeimpien sivuhaarojen tilasta sekä arvioida miten
vesistöalueen kokonaiskuormitus ja muut paineet vaikuttavat vesistöön. Siinä käsitellään myös
ympäristötiedon puutteita ja tarvetta jatkoselvityksiin. Eräs ajatus oli myös se, että kokemukset
raportin taustalla olleesta hankkeesta olisivat hyödyksi tulevassa vesienhoitotyössä.
Suunnittelukauden 2009-2015 tehtiin yhteinen esite vesienhoidosta Tornionjoella, joka oli kohdennettu sekä suomen- että ruotsinkieliselle yleisölle.
Suuri osa yhteistyöstä on tehty nk. TRIWA-hankkeina (The River Torne International Watershed),
joissa myös muut toimijat ELY-keskuksen ja lääninhallituksen ohella ovat olleet mukana. Hankkeet on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston tuella Interreg Nord-hankkeina.
• Ensimmäisessä hankkeessa TRIWA I (2003-2006) kehitettiin yhteinen pintavesien tyypittely ja
ehdotus järvien ja vesistöjen ekologisen tilan yhteiseksi seurantaohjelmaksi. Pohjatietoja hankittiin yhteisillä kenttäinventoinneilla.
• Toisessa hankkeessa TRIWA II (2006–2008) keskiössä oli kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoito. TRIWA I ja II –hankkeiden yhteydessä arvioitiin myös maiden järviä ja vesiä koskevat
biologiset arviointiperiaatteet.
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• TRIWA III:n myötä päästiin lähemmäksi yhteistä toimenpideohjelmaa. TRIWA III tarkoituksena
oli laatia yhdessä suomalais-ruotsalainen toimenpideohjelma sellaisten Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueenalueen vesiympäristöjen ennallistamiseksi, joihin on kohdistunut metsätalouden vaikutuksia. Toisena tavoitteena oli vahvistaa niiden toimijoiden yhteistyötä, joita vesienhoidon toimenpiteet koskettavat alueella. Hankkeeseen kuului vesistön hydromorfologisen
tilan kenttäinventointi sekä metsätalouden ympäristönsuojelumenetelmien arviointi.
Yhteistyötapaamisia Norrbottenin lääninhallituksen, Lapin ELY-keskuksen ja Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission kesken on järjestetty säännöllisesti Tornionjoen ajankohtaisista asioista. Tärkeä kysymys on ollut arvioida missä määrin alueen suunnitelmien ja ohjelmien yhteensovittamista voidaan toteuttaa, sekä tunnistaa ne toimenpiteet, mitä tarvitaan yhteensovittamisen
edistämiseksi edelleen. Tässä työssä on ollut mukana myös kansallisia viranomaisia molemmista maista.

Pohjois-Kalottiyhteistyö
Tornionjokea koskevan taajan yhteistyön lisäksi ovat pohjoiset vesienhoitoalueet Pohjois-Kalotilla tavanneet toistuvasti yhteistyökokouksissa Norjan kolmen pohjoisimman maakunnan,
Nordlandin, Tromssan ja Finnmarkin sekä Norrbottenin lääninhallituksen ja ELY-keskuksen kesken. Tarkoituksena on ollut tietojen vaihto ja parantaa vesienhoidon koordinointia rajanylittävillä vesistöalueilla.

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Suomalaiset ja ruotsalaiset viranomaiset tekivät yhteistyötä vesienhoidossa jo ennen vesipuitedirektiiviä. Vuonna 1971 allekirjoittivat Suomen ja Ruotsin hallitukset sopimuksen suomalais-ruotsalaisesta rajajokialueesta ja perustivat suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission, joka
aloitti työnsä 1972. Tämä komissio toimi ensisijaisesti vesilupaviranomaisena. Vuonna 2010
solmittiin uusi maiden välinen rajajokisopimus, joka tuli voimaan 1.10.2010 lain tasoisena molemmissa maissa. Sopimuksella siirrettiin lupa-asioiden käsittely kansallisille lupaviranomaisille
ja uusi suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio perustettiin. Uuden komission päätehtävä on
edistää maiden välistä vesienhoidon koordinointia vesipuitedirektiivin 3.4 artiklan mukaisesti
sekä edistää viranomaisten ja kuntien yhteistyötä tulva- ja ympäristövahinkojen torjumiseksi rajajoissa. Komission tulee lisäksi valvoa sopimuksen soveltamista molemmissa maissa ja edistää
yhteistyötä vesistöalueella. Komissiolla on oikeus antaa lausuntoja, valittaa päätöksistä ja tehdä
aloitteita.

Tornionjoen vesiparlamentti
Tornionjoen vesiparlamentti luotiin vuonna 2007 avoimeksi ja rajanylittäväksi, vesikysymyksiä
käsitteleväksi tiedonvaihdon, keskustelun ja yhteistyön foorumiksi alueella. Vesiparlamentti on
vuosittainen suomalais-ruotsalainen seminaari, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on vastannut vesiparlamentin hallinnoinnista ja vuosittaisesta
seminaarista vuodesta 2011 alkaen.
Kannustaakseen ihmisiä aktiiviseen osallistumiseen on Bottenvikenin vesienhoitoalue asettanut
13 alueellista yhteistyöryhmää suurimmille jokivesistöille ja rannikolle. Ryhmiä nimitetään vesineuvostoiksi. Vesineuvostot voivat koostua paikallisten viranomaisten ja yritysten edustajista
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sekä ympäristöstä kiinnostuneista ihmisistä. Tarkoituksen on, että nämä neuvostot toimivat linkkinä lääninhallituksen ja muiden jäsenten välillä. Tornionjoen vesiparlamentti toimii Tornionjoen vesistöalueen vesineuvostona.
Suomen puolella yhteistyöryhmä on koko Lapin yhteinen. Se on asetettu kansallisen vesipuitedirektiiviin liittyvän lainsäädännön nojalla ja ryhmä työskentelee myös Tornionjoen vesistöalueen kysymysten kanssa. Vesiparlamentti on osa tätä verkostoa.

Tornionjoen Vesiparlamentti on vuosittainen tapaamisfoorumi, jossa puheenvuorot simultaanitulkataan ruotsiksi ja suomeksi. Kuva: Rajajokikomissio.
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3. Tornionjoen valuma-alue

T

ornionjoki on yksi Ruotsin ja Suomen suurimmista joista. Joen valuma-alue on kooltaan
40 470 km2. 64 % valuma-alueesta sijaitsee Ruotsin puolella, Suomessa muu osa valuma-alueesta lukuun ottamatta pientä Norjan puolella olevaa aluetta (kuva 1). Valtakunnanraja on vedetty keskeltä jokiuomaa Tornion- ja Muonionjoissa ja Könkämäenossa.
Vesistöalue ulottuu alppimaisilta tunturialueilta luoteesta ja pohjoisesta laajojen kosteikkojen
ja havumetsien läpi Perämeren rannikolle. Eteläisimmissä osissa on alavia maanviljelysalueita.
Valuma-alue ulottuu yli 500 kilometriä pohjoisesta etelään ja suuri osa siitä on napapiirin yläpuolella.

Kuva 1. Tornionjoen kansainvälinen valuma-alue ja sen pää- ja sivujoet.
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Alueella on laajoja suojeltuja alueita, erityisesti alueen pohjoisimmissa osissa. Tornionjoki on
suojeltu luontodirektiivin (Natura2000-alue) perusteella sekä Ruotsissa että Suomessa. Joet
ovat erittäin tärkeitä lohen ja meritaimenen lisääntymisalueita, mutta alueella esiintyy myös
muita uhanalaisia lajeja. Suomessa pääuomat ja sivujoet ovat suojelun piirissä lukuun ottamatta eteläisimpiä sivuvesistöjä, kun taas Ruotsissa suojelu kattaa kaikki sivu-uomat ja järvet valuma-alueella.
Noin 40 % valuma-alueesta on metsämaata ja kolmasosa harvakasvuista metsää ja pensaspeitteistä maata. Sellaista avotunturia, jossa on vain vähän tai ei lainkaan kasvillisuutta on noin 5
%, kosteikkoja noin 15 % ja sisämaan vesistöjä noin 5 % koko alueen pinta-alasta. Muut alueen
maankäyttömuodot ovat kaupunki- ja asuntorakentaminen, teollisuus ja muu rakentaminen
sekä maatalous (kuva 2). Eteläisessä osassa on viljavaa maatalousmaata. Alueella on monia
ainutlaatuisia perinnebiotooppeja ja kulttuurimaisemia, jotka kytkeytyvät maatalouteen, metsätalouteen ja poronhoitoon.

Kankaita ja suoalueita Vittangijoen ja Lainiojoen välissä.
Kuva: Norrbottenin lääninhallitus.
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Alue on ilmastollisesti hyvin vaihteleva. Vuoden keskilämpötila on 0-1 C eteläisessä osassa. Pohjoisimmalla alueella Kilpisjärvellä keskilämpötila on noin -2,6 C. Vesistöalueella talviolosuhde
on vallitseva. Alueella on skandinaavisen sääalueen sisällä erittäin tyypillinen mantereinen ilmasto. Tornionjoen alajuoksulla Perämeren läheisyys tuo säähän merellisen vaikutuksen.
Suurimmassa osassa vesistöaluetta vuotuinen sadanta vaihtelee 400 ja 550 mm välillä. Sadanta
on vähäisintä alueen pohjoisosissa. Suurimmat sademäärät saadaan skandinaavisen tunturiketjun länsirinteillä. Tornionjoen vuotuinen keskivirtaama on 388 m3/s.
Vesistöalue sijaitsee pääosin 200-500 metriä merenpinnan yläpuolella. Pohjoisilla alueilla on yli
tuhanteen metriin nousevia vuoria. Torniojärven luusua, mistä Tornionjoki saa alkunsa, on vain
342 mpy. Joki virtaa loivasti alavien maiden halki kohti merta.
Vesistöalueen asutus on harvaa. Asutus on keskittynyt pääosin kahdelle alueelle, aliseen Tornionjokeen ja Kiirunan kuntaan. Vuonna 2012 Suomen puoleisen vesistöalueen asukasluku oli
noin 35 000 ja Ruotsin puolella noin 44 900. Sápmi, Saamenmaa kattaa vesistöalueen Ruotsin
puolen kokonaan. Suomen puolella Enontekiön kunta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Alueen kunnat Ruotsissa kuuluvat suomen ja meänkielen hallintoalueeseen, Kiiruna näiden lisäksi myös saamenkielen hallintoalueeseen.

Pintavedet
Vesistöalueeseen kuuluu kaksi suurta jokikokonaisuuttu: Tornionjoki alueen länsiosassa ja Muonionjoki, joka on myös Ruotsin ja Suomen välinen rajajoki pohjoisessa. Joet yhdistyvät yhdeksi
virraksi Pajalan eteläpuolella Lappeassa. Tornionjoki purkautuu Perämereen, jossa jokisuun rannikkoalue kuuluu myös vesistöalueeseen.
Tornionjärvi on vesistöalueen suurin järvi. Rautas- ja Vittangijoet ovat pohjoisosan suurimmat
sivujoet. Muonionjoen yläosaa kutsutaan Könkämäenoksi, ja siihen laskevat alueen suurimman
järven, Kilpisjärven, vedet. Junosuannossa Tornionjoki jakaantuu ja yli puolet vedestä virtaa Tärennönjoen kautta bifurkaationa Kainuunjokeen. Lainionjoki on toinen merkittävä sivujoki, joka
purkautuu Tornionjokeen bifurkaation alapuolella. Alisella Tornionjoella Tengeliönjoki on suurin sivujoista.
Perämerelle tyypillistä on avoin rannikko, humuspitoisen jokiveden virtaus, alhainen suolapitoisuus, meren mataluus ja pitkä jääpeitteinen kausi. Rannikkoalueella vaikuttaa myös nopea
maannousu. Matalan suolapitoisuuden ja alhaisen lämpötilan johdosta monet lajit elävät levinneisyysalueensa rajoilla.

Pohjavedet
Pohjavesivarat sijaitsevat pääosin alueen hiekka- ja moreenmailla, jotka muodostuivat jääkauden päättyessä jään sulaessa. Tärkeimmät niistä näkyvät maisemassa harjuina ja jääjärvien rantamuodostelmina. Moreenipeitteiset harjut ovat alueelle leimaa-antavia.
Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella on noin 140 tunnistettua pohjavesialuetta, joista
muutamat ovat tärkeitä juomavesilähteitä. Lisäksi 45 pohjavesialuetta soveltuvat juomavesilähteiksi. Useat näistä on suojeltu, mutta tietyilla alueilla suojelu tulee päivittää tai tarkistaa.
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Kuva 2. Maankäyttö Tornionjoen vesistöalueella.
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Torneträsk, Tornionjärvi, Duortnosjávri Kiirunan kunnassa.
Kuva: Norrbottenin lääninhallitus.

Tornionjoen suisto Perämerellä, Haaparanta. Kuva: Rajajokikomissio.
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4. Ihmisen toiminta ja vaikutukset

T

ornionjoen vesistöalueella on suhteellisen laajoja koskemattomia alueita ja vesivoimarakentamiselta säästyneitä vesiympäristöjä. Tämän vuoksi Tornionjoki on ainutlaatuinen
vesistö Suomen ja Ruotsin näkökulmasta, mutta myös koko Euroopan mittakaavassa.
Pohjoisosissa laajat alueet on suojeltu, ja niissä rakentamisen ja infrastruktuurin vaikutus on vähäinen. Vesiympäristöihin kohdistuu merkittäviä vaikutuksia lähinnä Tornionjoen vesistöalueen
etelä- ja keskiosissa.

Vesistöön kohdistuu vaikutuksia erilaisista maan- ja vesistönkäyttömuodoista, ravinteiden
huuhtoutumisesta ja ympäristömyrkyistä, vesivoimasta ja muista fyysisistä vaikutuksista. Ravinnekuormituksen lähteitä on useita: pistekuormitus (esim. asutuksen ja teollisuuden jätevedet),
hajakuormitus (esim. maa- ja metsätalous) sekä laskeuma (sateen ja lumen mukana tuleva kuormitus). 1970-luvun jälkeen sekä teollisuuden että kuntien jätevedenpuhdistus on olennaisesti
parantunut.
Alempana kuvataan lyhyesti tärkeimmät alueen toiminnot, jotka sekä vaikuttavat vesien tilaan
että ovat riippuvaisia vesistöjen tilasta Tornionjoen valuma-alueella.

Kalastus
Kotitarve- ja urheilukalastuksella on suuri rooli Tornionjoen vesistöalueella, erityisesti Tornionjoen varressa mutta myös järvillä. Kalastus on tärkeä osa ihmisten elämäntapaa ja suhdetta
luontoon ja luonnonvaroihin, kuin myös kulttuurin ja identiteetin välittäjänä. Tornionjoen valuma-alueen vesien hyvä ekologisen tilan mahdollistamat elinvoimaiset ja vahvat kalakannat ovat
edellytys niin kotitarvekalastuksen kuin kalastukseen liittyvän matkailun jatkuvuudelle.
Joen lajeja ovat muun muassa itämeren lohi (Salmo salar), äärimmäisen uhanalainen meritaimen (taimen, Salmo trutta), siika (Coregonus lavaretus), harjus (Thymallus thymallus), uhanalainen nahkiainen (Lampetra fluviatilis), made (Lota lota) ja maiva (Coregonus albula).
Kalavarojen hoito ja hallinta on rajasta riippumaton kysymys, mikä edellyttää suomalais-ruotsalaista yhteistyötä. Useita toimenpiteitä on toteutettu pääuomassa, jokisuulla ja Perämerellä,
joilla kalojen vaellus sivu-uomiin on saatu lisääntymään. Toimenpiteitä tarvitaan jatkossakin, jotta meritaimenen, siian ja muiden lajien tulevaisuus voidaan turvata.
Rajajokisopimuksen (2010) kalastussäännön mukaan Tornionjoen rannikkoalueella voidaan
harjoittaa ammattikalastusta. Rannikkoalue muodostaa tärkeän vaellusväylän jokeen palaavalle
lohelle, meritaimenelle ja siialle niiden vaeltaessa mereltä kotijokiinsa lisääntymään.

Poronhoito
Poronhoitoa harjoitetaan koko valuma-alueella lukuun ottamatta aluetta Ylitorniolta Perämerelle. Poronhoito on enemmän kuin vain elinkeino johtuen sen merkityksestä identiteetille ja
kulttuurille. Poronhoidolla ei ole merkittävää vaikutusta veden laatuun, mutta paikallisesti vaikutusta voi olla siellä missä poroja joudutaan keräämään talviruokintaan, eli alueilla missä talvilaitumet ovat heikentyneet tai hävinneet muun maankäytön johdosta. Saamelainen poronhoito
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edellyttää mahdollisuutta hyödyntää pirstaloitumatonta luontoa ja puhdasta vettä. Hyvälaatuisella vedellä on suuri merkitys vapaasti laiduntaville poroille ja sen myötä ruoantuotannolle,
poronhoidon kannattavuudelle ja mahdollisesti poronhoidon mahdollisuuksiin jatkua alueella.

Matkailu
Hyvä vedenlaatu luo perustan alueen kotimaisen ja kansainvälisen matkailun olemassaololle.
Matkailu on yksi elinkeinoista, joihin alue panostaa myös tulevaisuudessa. Matkailutoimintaa
harjoittavat alueen yritykset, joilla on monipuolista tarjontaa kalastuksen, metsästyksen, koskenlaskun, retkeilyn, hiihdon, koiravaljakkoajelun, revontulielämysten, keskiyön auringon sekä
kulttuurin ja tapahtumien parissa. Pohjois-Eurooppaan suuntautuva kansainvälinen matkailu
kasvaa tasaisesti.

Metsätalous
Metsätalous on alueen keski- ja eteläosien vallitseva maankäyttömuoto. Laajuutensa vuoksi
sillä on suuri vaikutus valuma-alueen vesiin. Laajoja ojituksia on tehty monien valuma-alueen
sivu-uomien varsilla, erityisesti alueen alimmilla osilla. Ojituksien lisäksi vesiympäristöön vaikuttavat metsänhakkuut sekä metsänistutusta edeltävä maaperän muokkaus. Metsätalouden toimet aiheuttavat ravinteiden, orgaanisen ja kiintoaineen valumiseen vesistöihin, mikä voi liettää
umpeen pienempiä vesimuodostumia. Vesistöjen käyttäminen puutavaran uittoihin on myös
johtanut lähes kaikkien koskiosuuksien perkaamiseen 1900-luvulla.

Maatalous
Maataloutta harjoitetaan ensisijaisesti Tornionjoen alaosan varsilla, rannikolta Pelloon ulottuvalla alueella. Maidontuotantoon suuntautuneet tilat muodostavat pääosan maataloustuotannosta. Korkealaatuinen ruoan- ja elintarviketuotanto edellyttää hyvälaatuista vettä maidontuotannossa; eläinten juomavedeksi sekä maitotuotteiden valmistukseen. Maataloudesta aiheutuvat
merkittävimmät vaikutukset ovat ravinteiden huuhtoutuminen viljelysmailta ja laitumilta, sekä
ojituksista, järvien laskuista ja vesistöjen perkauksista johtuvat hydro-morfologiset vaikutukset.

Turvetuotanto
Turvetuotantoa on lähinnä valuma-alueen ala- ja keskiosissa. Turvetuotannon osuus vesistön
kokonaiskuormituksesta on pieni, mutta voi paikallisesti olla hyvin merkittävä. Turvetuotantoalueilta aiheutuva kuormitus koostuu kiintoaineksesta, ravinteista, humuksesta ja raudasta. Turvetuotantoa harjoitetaan usein alueilla, jossa metsätaloudella on suuri merkitys. Toisinaan turvemaat sijaitsevat sulfiittipitoisilla maa-alueilla joista maaperän ojituksen yhteydessä aiheutuu
riski happamoitumiselle ja metallien liukenemiselle.

Kaivokset ja muu teollinen toiminta
Merkittävät teollisuuslaitokset Tornionjoen valuma-alueella ovat Kirunan ja Svappavaaran rautamalmikaivokset sekä kromi- ja terästuotanto Torniossa. Kaunisvaaran kaivos Pajalassa ei ole tällä
hetkellä toiminnassa. Uusien kaivosten avaamisesta on suunnitelmia.
Kaivostoiminta voi vaikuttaa pohja- ja pintavesien hydrologiseen tilaan sekä saastuttaa vesiä
esimerkiksi metalleilla, typellä, happamilla prosessivesillä tai muilla aineilla. Se millainen vaikutus lopulta on riippuu paikasta, malmista ja käytetyistä prosesseista kaivoksilla
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Kuntien ja pienten yhdyskuntien jätevedet
Tornionjoen valuma-alueella on lukuisa määrä kunnallisia jätevedenpuhdistamoita, joista kaksi
on rajanylittäviä laitoksia. Haaparannalla sijaitseva laitos puhdistaa valuma-alueen eteläisimmän osan jätevedet. Puhdistusprosessin jälkeen vedet lasketaan Tornionjoen suulle. Toinen
yhteinen jätevedenpuhdistamo sijaitsee Karesuannossa, josta puhdistetut jätevedet lasketaan
Muonionjokeen.
Kestävän ja tehokkaan vesiensuojelun näkökulmasta on tärkeää huomioida kiinteistökohtaisten
viemäreiden päästöt. Riittämättömästi puhdistettu jätevesi kiinteistöiltä voi vaikuttaa sekä pintaettä pohjaveden laatuun ja vaikuttaa haitallisesti myös vesiekosysteemiin.

Fyysiset muutokset
Moniin vesistöihin ovat vaikuttaneet hydrologiset ja morfologiset muutokset kuten ojitus, ja
perkaukset sekä vesieliöihin vaikuttavat vaellusesteet. Vesistöalueella on myös sivujokia, joissa
vesiin vaikuttavat vesivoimaa varten rakennetut padot.

Pilkillä Muoniojoella. Kalastus, hiihto ja moottorikelkkailu ovat jokilaakson asukkaiden ja matkailijoiden suosimia ulkoilumuotoja. Kuva: Jörgen Naalisvaara.
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Vesivoima

Tornionjoen valuma-alueella on kaksi sivujokea ja yksi sivu-uoma, joita säädellään vesivoimalaitoksen avulla. Suomen puolella Tengeliönjoen vesistössä säädellään Raanujärven, Iso-Vietosen
ja Portimojärven vedenkorkeutta. Pato estää kalojen vaelluksen Tengeliönjokeen. Ruotsin puolella on kaksi voimalaitosta Puostijoella, joilla säädellään Puostijärveä. Tornionjoen varrella on
Köngäsen ruukin voimalaitos sivu-uomassa Pajalan alapuolella. Tornionjoki ei kuitenkaan ole
säädelty padolla, koska vain osa joen virtaamasta johdetaan voimalaitokseen.

Vaellusesteet

Vesivoimarakentaminen ja muut patorakennelmat, sekä väärin asennetut tai mitoitetut tierummut muodostavat vaellusesteitä vesieliöille ja pirstovat vesiympäristöjä. Veden virtaaman luonnollinen vaihtelu muuttuu ja kalojen kutu- ja kasvualueet tuhoutuvat. Vaellusesteiden on osoitettu olevan merkittävä ongelma Tornionjoen vesistöalueella.

Uittoväylät

1950- ja 1960-luvuilla oli tavallista, että vesistöjä perattiin kivistä, jotta niitä voitiin käyttää uittoväylinä. Puutavaran uittoa harjoitettiin erityisesti Tornionjoen vesistöalueen alemmissa osissa.
Uittoa varten tehdyt perkaukset vaikuttavat lähinnä sivujoilla. Uomien entistämistyötä on tehty
1970-luvulta lähtien, mutta kalaston elin- ja kutuympäristöjen parantamiseksi tarvitaan edelleen toimenpiteitä.

Uittoväylä Aareajoella Pajalan kunnassa, missä kivet on siirretty rannoille.
Kuva Norrbottenin lääninhallitus.
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Järvien vedenpinnan laskut

Maatalouden kehittyessä 1880-luvun lopulta alkaen monien järvien vedenpintaa laskettiin lisämaan saamiseksi viljelyyn. Tästä on aiheutunut ravinteiden huuhtoutumista, järvien umpeen
kasvua sekä elinympäristöjen vähenemistä. Järvien vedenpinnan laskulla on toki luotu monia
tärkeitä lintukosteikkoja.

Sulfiittipitoiset maat

Sulfiittipitoisia maita esiintyy rannikkoalueilla ja niillä alueilla jokien varsilla, jotka olivat Litorina-meren peitossa jääkauden jälkeen. Maankohoamisen myötä vanha sulfiittipitoinen merenpohjan sedimentti on noussut pintaan ja ojitukset saattavat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia
vesistöissä. Tornionjoen vesistöalueella tällaiset maannokset sijaitsevat yleensä 90 metriä
merenpinnan alapuolelle sijoittuvilla alueilla. Näillä alueilla ojituksen yhteydessä pohjavedenpinta laskee ja sulfiitti hapettuu rikkihapoksi. Happamoituminen voi aiheuttaa raskasmetallien
liukenemisen lisääntymistä veteen.

Tornionlaakossa viljelysmaat sijaitsevat lähinnä joen varrella Perämeren rannikolta Pellon
korkeudelle. Kuva: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
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Ympäristölle vaaralliset aineet vesistössä
Ilmakehän kautta leviävät laskeumat, päästöt kaivoksista ja vuodot saastuneilta maa-alueilta
ovat vaarallisten aineiden lähteinä sisämaan vesistöissä. Rannikon vesiä kuormittavat teollisuuden päästöjen nikkeli, kadmium, lyijy ja elohopea. Suurin osa elohopealaskeumasta kulkeutuu
ilmakehän kuljettamana kaukokulkeumana. Ilmankehän kuljettama elohopea sisämaan vesistöissä on noin neljä kertaa suurempi kuin paikalliset elohopeapäästöt.
Liikenne, vaarallisten kemikaalien kuljetus ja mahdolliset liikenneonnettomuudet sekä teiden
suolaus ovat riskejä pohjavesille. Suolan käyttö on suhteellisen vähäistä eikä mitään merkittävää pohjaveden laadun heikkenemistä Tornionjoen vesistöalueella ole havaittu.

Ilmastonmuutos ja vesienhoito
Ilmastonmuutoksen vaikutusten odotetaan lisääntyvän vuosisadan loppua kohden. Suurimmat
hydrologiset seuraukset ilmastonmuutoksesta tulevat todennäköisesti olemaan vuodenaikaisvaihteluiden muutokset virtaamassa, tulvien nopeudessa sekä vedenpinnan tasossa. Keskilämpötilan oletetaan nousevan ja sadannan kasvavan. Lumen sulaminen on edelleen päätekijä
kevättulvassa lähimpien vuosikymmenten aikana, mutta tulvat todennäköisesti pienenevät kohti vuosisadan loppua (kuva 3). Ainoastaan kylmimpien sääskenaarioiden yhdessä suurimpien
ennustettujen sademäärien kanssa pysyisivät kevättulvat nykytasollaan vuosisadan lopussa. Lisääntyvä sadanta todennäköisesti johtaa tulviin kesäkuukausina. Eteläisimmissä osissa odotetaan tulvien pienentyvät vuoden 2050 jälkeen, lumen määrän vähenemisen johdosta. Eurooppalaisen vedenkäyttöindeksin mukaan vedestä ei Tornionjoen alueella tule olemaan puutetta.
Ilmastonmuutoksen ennustetaan aiheuttavan ravinteiden lisääntyvää kuormitusta ja rehevöitymisongelmat voivat lisääntyä. Erityisesti fosforin määrä talviaikaan lisääntyy, mutta toisaalta
vuosittainen kokonaisravinnekuormitus merialueella vähentyy jonkin verran. Vieraslajien leviämisen riski kasvaa erityisesti rannikkovesissä. Lämpötilan noustessa tulee sinilevien kasvu järvissä ja rannikolla lisääntymään, samoin kuin riski leväkukinnoille. Bakteerien määrä vesissä voi
myös nousta.
Lumen muodossa tulevan sadannan ennustetaan vähenevän jonkin verran mutta suuret sademäärät voivat aiheuttaa lumen vesiarvon nousua.
Lumenmäärä ei todennäköisesti tule vähenemään yhtä dramaattisesti kaikkein luoteisimmassa
osassa Suomea ja joissain paikoin Lappia lumen määrä voi jopa lisääntyä. Jääpeitteisen ajan
ennustetaan lyhenevän.
Lisääntyvät virtaamat ja ääriolosuhteet voivat merkitä suurempia haasteita juomaveden tuotannolle sekä hulevesien hallinnalle ja jätevesien puhdistukselle.
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Kuva 3. Arvioitu virtaaman muutos Tornionjoessa (SYKE VEMALA).
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5. Vesien tila

S

Pintavesien ekologinen tila

uomen puolella useimmat järvet ja joet ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa, kun taas
Ruotsin puolella monet vesimuodostumat eivät saavuta hyvää tilaa. Sisemmät rannikkovedet ovat tyydyttävässä tilassa ja ulommat vesimuodostumat hyvässä tilassa. Erot tila-arvioissa johtuvat pääosin erilaisista luokittelujärjestelmistä. Tällä suunnittelukierroksella Suomen
puolella vesienhoitoaluetta luokiteltiin 103 jokea, 169 järveä ja kolme rannikkovesimuodostumaa. Ruotsin puolella vastaavasti 664 jokea, 273 järveä ja kolme rannikkovesimuodostumaa
(kuva 4, taulukko 1).
Suurin osa vesistä on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Vesistön keski- ja alaosilla monet vedet ovat tyydyttävässä tilassa. Syynä ovat usein ojitukset, vanhat uittoperkaukset
ja vaellusesteet sekä hajakuormitus metsä- ja maataloudesta sekä asutuksen jätevedet. Jotkin
rehevöityneet järvet kärsivät aikoinaan tehdyistä veden pinnan laskuista. Sisäinen kuormitus
näissä järvissä hidastaa tilan paranemista pitkän aikaa vaikka ulkoista kuormitusta on vähennetty. Paikallisia ongelmia on aiheutunut pilaantuneiden maa-alueiden ja teollisuuden ympäristömyrkyistä. Vesien säännöstely vaikuttaa muutamien vesimuodostumien tilaan.
Kolme rannikkovesimuodostumaa ei ole saavuttanut hyvää tilaa. Näihin vaikuttavat sekä Tornionjoen mukana tuleva kuormitus että suoraan rannikkovesiin tuleva kuormitus (ravinteet, metallit) teollisuudesta ja yhdyskuntien jätevesistä.

Taulukko 1. Pintavesien ekologinen tila Tornionjoen vesienhoitoalueella
(vesimuodostumien lkm)

Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy kansallisilta sivustoilta:
www.viss.lansstyrelsen.se ja www.syke.fi/avointieto
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Kuva 4. Pintavesien ekologinen tila Tornionjoen vesienhoitoalueella
Ruotsi ja Suomi ovat yhdessä luokitelleet yhteiset vesimuodostumat eli ne vedet, jotka muodostavat maiden välisen rajan. Nämä vesimuodostumat ovat erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa lukuun ottamatta sisempiä rannikkovesiä, joiden tila on tyydyttävä.
Voimakkaasti muutetuiksi vesimuodostumiksi on Suomen puolella nimetty yksi joki ja yksi järvi.
Niiden ekologinen tila on tyydyttävä ja tavoitteena on hyvä saavutettavissa olevia tila.

Pintavesien kemiallinen tila
Vesimuodostumien kemiallinen tila arvioidaan tiettyjen ns. prioriteettiaineiden vedestä tai
eliöistä mitattujen pitoisuuksien perusteella. Luokittelussa on eroja Suomen ja Ruotsin välillä,
mikä vaikeuttaa arviointien yhdenmukaistamista.
Suomen puolen kaikki vesimuodostumat on arvioitu olevan hyvässä kemiallisessa tilassa. Vesipäästöinventaarion perusteella alueella ei ole vesiympäristölle vaarallisten aineiden päästöjä
sisävesiin laskeumaa lukuun ottamatta.
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Ruotsi ja Suomi ovat yhdessä luokitelleet yhteiset vesimuodostumat eli ne vedet, jotka muodostavat maiden välisen rajan. Nämä vesimuodostumat ovat erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa lukuun ottamatta sisempiä rannikkovesiä, joiden tila on tyydyttävä.
Voimakkaasti muutetuiksi vesimuodostumiksi on Suomen puolella nimetty yksi joki ja yksi järvi.
Niiden ekologinen tila on tyydyttävä ja tavoitteena on hyvä saavutettavissa olevia tila.

Pintavesien kemiallinen tila
Vesimuodostumien kemiallinen tila arvioidaan tiettyjen ns. prioriteettiaineiden vedestä tai eliöistä mitattujen pitoisuuksien perusteella. Luokittelussa on eroja Suomen ja Ruotsin välillä, mikä
vaikeuttaa arviointien yhdenmukaistamista.
Suomen puolen kaikki vesimuodostumat on arvioitu olevan hyvässä kemiallisessa tilassa. Vesipäästöinventaarion perusteella alueella ei ole vesiympäristölle vaarallisten aineiden päästöjä
sisävesiin laskeumaa lukuun ottamatta.
Rannikkovesiin tulee teollisuudesta nikkeliä, kadmiumia, lyijyä ja elohopeaa. Tornion edustan
sedimenteissä on havaittu kohonneita orgaanisten tinayhdisteiden (TBT) pitoisuuksia ja jatkotutkimuksille on tarvetta. Kohonneita palonestoaineiden (bromatut difenyyliyhdisteet) pitoisuuksia on mitattu kaloista rannikkoalueella.
Suomi ja Ruotsi ja soveltavat elohopealle eri raja-arvoja, mikä johtaa erilaisiin tulkintoihin kemiallisesta tilasta. Ruotsissa elohopean raja-arvo on 0,02 mg/kg kalassa. Tämä raja-arvo on noin
10 kertaa alempi kuin Suomessa käytetty raja-arvo. Raja-arvo 0,02 mg/kg on erittäin alhainen
suhteessa pitoisuuksiin pohjoismaissa ja siksi yksikään vesimuodostuma Ruotsin puolella vesienhoitoaluetta ei saavuta hyvää kemiallista tilaa. Tilanne on sama myös muualla Ruotsissa.
Suomen puolella vesienhoitoaluetta elohopean raja-arvon ylityksiä kaloissa ei ole havaittu, vaikka joissain järvissä elohopeapitoisuudet ovat lähellä raja-arvoa.
Myös PBDE raja-arvot ylittyvät kaikissa Ruotsin pintavesissä. Kemiallinen tila esitetään kahdella
kartalla. Toisella kartalla esitetään kemiallinen tila elohopean ja PBDE:n perusteella ja toisella
muiden aineiden perusteella.

Pohjavesien tila
Yhteensä pohjavesimuodostumia vesienhoitoalueella on 188 kpl, joista 74 Ruotsin ja 114 Suomen puolella. Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila on vesienhoitoalueella yleensä hyvä.
Raja-arvot ylittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia ei ole havaittu. Pohjavesien tilasta tarvitaan
kuitenkin vielä lisätietoa.
Tarkempaa tietoa on esitetty liitteissä 1-4.
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Kuva: Rajajokikomissio / Virve Sallisalmi
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6. Vesienhoidon toimenpiteet

S

uomen ja Ruotsin vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on
ylläpitää tai saavuttaa vesien hyvä tila. Konkreettisten toimenpiteiden lisäksi on esitetty
erilaisia ohjauskeinoja, kuten lainsäädännön kehittämistä, strategioita, taloudellisia ohjauskeinoja, tutkimus ja kehitystoimintaa sekä ympäristötietoisuuden lisäämistä.
Molemmat maat ovat Tornionjoen vesienhoitoalueella tehneet omaa aluettaan koskevat suunnitelmat. Yksityiskohtaiset tiedot esitetyistä toimenpiteistä on esitetty kansallisissa raporteissa:
“Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021” (Ruotsi) ja “ Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille vuoteen 2021” (Suomi).

Kansalliset toimenpideohjelmat
Ruotsin toimenpideohjelma on suunnattu viranomaisille ja kunnille, jotka ovat vastuussa toimenpiteiden toimeenpanosta. Vastuulliset viranomaiset voivat toteuttaa toimenpiteet itse tai
velvoittaa haitan aiheuttajat tai yksityiset toimijat toimenpanemaan ne. Toimenpideohjelma
sisältää lukuisia toimenpiteitä, joita viranomaisten tulee edistää ja selventää eri toimijoiden
vastuita. Ympäristötavoitteet ja toimenpideohjelma sitovat juridisesti kansallisia ja alueellisia
viranomaisia.
Suomessa toimenpideohjelma on kohdistettu sektoreittain (maatalous, metsätalous, teollisuus
jne.) Ympäristölupaviranomaisten on lupapäätöksissään kuvattava, miten vesienhoitosuunnitelma on otettu huomioon. Vesienhoitosuunnitelmat eivät sido suoraan yksittäisiä toiminnanharjoittajia, mutta vaikuttavuus tulee esim. luvituksen ja ohjeistuksen kautta. Kuitenkin ensisijainen
vastuu toimenpiteistä on toimijoilla (toiminnanharjoittajat, kansalaiset, järjestöt jne.), joiden toimet vaikuttavat vesiin. Monet Suomen toimenpiteistä perustuvat vapaaehtoisuuteen ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella
Tornionjoen vesienhoitoalueelle esitetään lukuisia vesienhoitotoimenpiteitä (taulukko 2). Monet toimenpiteistä vähentävät ravinne- ja kiintoainekuormitusta erityisesti hajakuormituslähteistä, kuten maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta. Ravinteiden käytön hallintaa esitetään
noin 10 000 peltohehtaarille. Metsätaloustoimien vesistövaikutusten vähentämiseksi arvioidaan
tarvittavan noin 125 ha suojavyöhykkeitä. Turvemaita tulisi ennallista noin 8 500 ha. Uiton jäljiltä
noin 70 jokivesistöä tulisi kunnostaa ja poistaa noin 100 vaellusestettä.
Pohjavesien suojelemiseksi tulisi perustaa kymmenkunta pohjavesien suoja-aluetta. Joillain
kohteilla tulee vähentää haitallisten aineiden esiintymistä.
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Taimenen kutualueiden kunnostusta. Kuva: Mikael Nilsson

Vaelluseste ennen toimenpidettä (vasen kuva) ja toimenpiteen jälkeen (oikea kuva).
Kuva: Länsstyrelsen Norrbotten.
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Taulukko 2. Esimerkkejä Tornionjoen vesienhoitoelueelle esitetyistä toimenpiteistä
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Viimeisin TRIWA-hanke (TRIWA III, EU-Interreg) on yksi esimerkki yhteen sovitetuista toimenpiteistä alueella. Hankkeen tavoite oli kehittää yhteisiä toimenpiteitä sivuvesistöjen kunnostamiseksi, joihin on kohdistunut merkittävää metsätalouden vaikutusta. Hankkeen loppuraportissa
on esitetty toimenpidesuunnitelma uittoperattujen jokien ennallistamiseksi, vaellusesteiden
poistamiseksi tai ohittamiseksi sekä kiintoainekuormitusta
aiheuttavien ojien vesiensuojelutoimenpiteiden parantamiseksi.
Joidenkin rehevöityneiden järvien kunnostus on haasteellista johtuen sisäisestä kuormituksesta
ja muuttuneista hydrologisista oloista. Voimakkaasti muutettujen vesien tilan parantamismahdollisuudet ovat rajalliset mutta joitakin toimenpiteitä on mahdollista tehdä.
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7. Vesienhoidon kehittäminen

T

ornionjoen alueella yhteistyötä vesiasioissa on tehty jo vuosikymmeniä. Monia haasteita on kuitenkin vielä ratkaistava ennen kuin vesienhoito perustuu yhtenäisiin arviointikriteereihin ja vesipuitedirektiivin periaatteet tulevat täytetyksi. Käytännön yhteistyötä
tehdään ensisijaisesti alueellisella ja paikallisella tasolla, mutta työn yhteensovittamista tarvitaan enemmän myös kansallisella tasolla. Yhteistä vesienhoitoa ja yhteensovittamista pyritään
tehostamaan seuraavalla vesienhoitokaudella.

Haasteita
Vesienhoitoalueen rajaus

Ruotsissa Tornionjoen vesistö on osa Perämeren vesienhoitoaluetta kun taas Suomessa Tornionjoen vesistö muodostaa oman vesienhoitoalueensa. Erilaiset rajaukset haittaavat suunnittelutyön yhtenäistämistä.

Asiakirjat

Nykyisin molemmat maat tekevät omaa aluettaan koskevat vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat. Siten alueella on kaksinkertainen määrä suunnitelmia. Suunnitelmissa on erilainen rakenne ja lähestymistapa, mikä vaikeuttaa yhtenäisen kuvan saamista koko alueen vesienhoidosta.

Aikataulut

Mailla on omat aikataulunsa suunnitelmien valmistelussa ja niiden kuulemisissa. Tämä luo omat
haasteensa yhteisten asiakirjojen tuottamiseen.

Vesien tilan arviointimenetelmät
Erot vesien tilan luokittelussa

Ruotsissa vesien tilan luokittelussa käytetään ns. "one-out all-out" periaatetta, missä vesimuodostuman tila määräytyy heikoimman laatutekijän arvon perusteella. Suomessa tila-arvio perustuu eri laatutekijöiden keskiarvoon. Tämä johtaa erilaisiin luokittelutuloksiin.

Elohopean raja-arvot

Ruotsi ja Suomi käyttävät eri raja-arvoja kemiallisen tilan luokittelussa erityisesti elohopean osalta. Kemiallinen tila on siten erilainen rajajoen molemmin puolin (kts. Luku 4).

Hydro-morfologisten muutosten arviointi

Hydro-morfologiset muutokset huomioidaan tilaluokittelussa osin eri tavalla Suomessa ja Ruotsissa, mikä on johtanut erilaisiin tuloksiin. Ruotsissa ekologinen tila voi olla hyvää huonompi,
mikäli vesimuodostumassa on vaellusesteitä, uittoperkauksia, vesivoimaloita, ojituksia tai paikallista maankäyttöä.

Vesien tilan seuranta

Vesien tilan seuranta perustuu kummankin maan vesienhoitoalueen seurantaohjelmaan. Kokonaiskuvan saaminen vesistä on haasteellista, koska seurantojen sisältö ja kohdentuminen on
osin erilainen maiden välillä.
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Kielet

Tornionjoen alueella puhutaan ruotsia, suomea, meänkieltä ja pohjoissaamea. Tämä asettaa
haasteita yhteistyölle paikallisella tasolla ja tiedotusmateriaalin tuottamisessa.

Rahoitus
Yhteistyö

Yhteistyön tarve Tornionjoen alueella edellyttää enemmän henkilöresursseja, monikielisiä tuotoksia sekä tulkkausta kokouksissa.

Toimenpiteet

Toimenpideohjelmissa esitetyt toimenpiteet tulisi toteuttaa tilatavoitteiden saavuttamiseksi.
Toistaiseksi rahoitusta ei kaikkien toimenpiteiden toteuttamiseksi ole.

Tarvittavat toimenpiteet
Tarkistetaan vesienhoitoalueen rajausta

Rajat ylittävän vesienhoidon suunnittelun kannalta vesienhoitoalueen rajausta Ruotsin puolella
olisi tarkoituksenmukaista tarkistaa. Yksi vaihtoehto olisi irrottaa Tornionjoen alue Perämeren
vesienhoitoalueesta ja muodostaa yhteinen alue Suomen puoleisen vesienhoitoalueen kanssa
tai muodostaa Ruotsin puolen alueestakin itsenäinen vesienhoitoalue. Jos kansallisia lakeja ja
sääntöjä voidaan sovitella, voi olla mahdollista sovittaa paremmin yhteen suunnittelua nykyisillä
vesienhoitoalueen rajauksilla.

Yhteensovitetaan aikataulut ja ohjelmat

Suomalais-ruotsalaisen rajajokisopimuksen tavoitteita ei vesienhoidon suunnittelun yhteensovittamisen osalta ole vielä täysin saavutettu. Vesienhoitoalueiden viranomaisten täytyy edelleen
lisätä yhteistyötä tavoitteena tuottaa yhteiset suunnitelmat. Paikallisten tahojen osallistaminen
on tärkeä osa vesienhoidon suunnittelua. Tämä edellyttää samaa aikataulua molemmissa maissa. Kansallisen tason yhteistyöllä tulee varmistaa työhön tarvittavat resurssit.

Yhteistyötä monella tasolla

Tehokkaaseen vesienhoitoon tarvitaan hyvää yhteistyötä alueella ja yli rajojen viranomaisten,
kuntien, toiminnanharjoittajien, muiden sidosryhmien ja kansalaisten kesken. Kuntien ja kansalaisten olisi tarpeen osallistua enemmän vesienhoitoon eri tasoilla. Tornionjoen vesiparlamentin roolia voisi vahvistaa ja osapuolia rohkaista osallistumaan aktiivisemmin vesienhoitotyöhön.

Yhteiset luokittelumenetelmät

Tulisi kehittää ja sopia koko alueella sovellettavista luokittelumenetelmistä. Erityisesti tarvetta
yhtenäistämiseen on tekijöissä, missä erot arviointimenetelmissä ovat suuret. Esimerkiksi elohopean raja-arvojen yhtenäistäminen vaatii kansallisten viranomaisten yhteistyötä.

Seurantojen yhteensovittaminen

Nykyiset vesien tilan seurantaohjelmat Tornionjoen alueella tulee arvioida ja kehittää seuranta-aineistojen ja muun tiedon vaihtoa.

33

Kielet
Tietoa vesienhoidosta tulee olla saatavilla kaikilla alueella puhutuilla kielillä. Tiedon tulee olla
myös helposti ja selkokielellä saatavilla.

Yhteistyön ja toimenpiteiden rahoitus

Tehokkaaseen yhteistyöhön tarvitaan riittävästi rahoitusta ja henkilöresursseja. Toimenpiteiden
toteuttamiseksi tulee laatia strategia yhteisten hankkeiden rahoittamiseksi. Tämä mahdollistaisi
ja helpottaisi yhteisten hankkeiden toteuttamista esim. vesistökunnostuksia jne. Tornionjoen
vesistöalueella.

Ympäristöongelmat

Seuraavat vesienhoidon haasteet on priorisoitu tärkeimmiksi Tornionjoen alueella:
• Fyysiset muutokset
• Maa- ja metsätalouden hajakuormitus
• Ravinnekuormituksen vähentäminen rannikkovesiin
• Tietopohjan parantaminen happamien maiden esiintymisestä
• Jätevesien puhdistuksen tehostaminen
• Vesihuollon varmistaminen

Lisätietoja on kappaleessa 6.
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Kuva: Rajajokikomissio
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8. Tietolähteet
Suomalais-ruotsalainen rajajokisopimus:

Ruotsiksi http://www.fsgk.se/ny_overenskommelse_med_finland.pdf
Suomeksi http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100091/20100091_2

Ruotsin asiakirjat:

Förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt 2017-2021
Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2017-2021
Från Torneälven till Öreälven, Bottenvikens vattenmyndighet, 2010
Ruotsin vesienhoitoasiakirjat osoitteesta www.vattenmyndigheterna.se
Tulvariskien hallintasuunnitelma, Haaparanta (2015): www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Gemensam/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Riskhanteringsplan%20gällande%20översvämningsrisk%20i%20Haparanda.pdf

Suomen asiakirjat:

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021
Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille vuosiksi 2016-2021
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021
Suomen vesienhoitoasiakirjat osoitteesta:
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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Yhteiset raportit:

Tornionjoki –vesistön tila ja kuormitus - Torne älv - tillstånd och belastning (2001).
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/publikationer/2001-och-aldre/Pages/torne-alv--tillstand-och-belastning.aspx
TRIWA I: Common Finnish and Swedish typology, reference conditions and a suggested harmonized monitoring program (2006)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/miljo%20
och%20klimat/Tillst%C3%A5ndet%20i%20milj%C3%B6n/19_2006_TRIWA_River_Torne_International_Watershed/19_2006_TRIWA_River_Torne.pdf
TRIWA II: Management of an International River Basin 2008 District – Torne River (2008)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38360
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-093-6
TRIWA III: Metsätalouden vaikutusten arviointi ja vesienhoito Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella; Forestry impact and water management in the Torne International river basin (2014)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-090-5
Skogsbrukets påverkan och vattenförvaltningen i Torneälvs internationella avrinningsområde;
Forestry impact and water management in the Torne international river basin (2014)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-092-9

Tietokannat:

Ruotsi VISS: http://www.viss.lansstyrelsen.se/
Suomi Vesikartta ja AVOINDATA-palvelu: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin, www.syke.fi/avointieto
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Liite 1 - Ympäristötavoitteet ja
poikkemat

Y

mpäristötavoitteet ovat yksi tärkeimmistä elementeistä vesienhoitosuunnitelmissa.
Jäsenmaat sitoutuivat saavuttamaan tavoitteet vuoteen 2015 mennessä.

Tavoitteena on pintavesien hyvä kemiallinen ja ekologinen tila, mikä tarkoittaa että haitallisten
aineiden pitoisuudet ovat pieniä ja ekosysteemin toiminta tervettä.
Pohjavesien tilan tavoitteena on hyvä määrällinen ja kemiallinen tila. Jo hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevien vesimuodostumien tila tulee säilyttää.

Poikkeamat ympäristötavoitteista 2015
Vesimuodostumille voidaan tietyin edellytyksin asettaa lievempiä ympäristötavoitteita, mikäli
hyvän tilan saavuttaminen on teknisesti mahdotonta, taloudellisesti kohtuutonta tai vesiympäristön tilan palautuminen on luonnonolosuhteista johtuen hidasta.
Ruotsin puolella on 155 jokea, 45 järveä ja yksi rannikkovesimuodostuma, jotka eivät saavuta
hyvää tilaa vuoteen 2015 mennessä. Suomen puolella on 11 järveä ja 7 jokea ja kaksi rannikkovesimuodostumaa tyydyttävässä tilassa, joiden osalta tilatavoitteita ei saavuteta vuoteen 2015
mennessä.

Tavoiteaikataulujen pidentäminen
Tietyin edellytyksin tavoiteaikatauluja voidaan pidentää. Näitä ovat tekninen tai kustannusten
kohtuuttomuus sekä luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus, mitkä voivat estää vesimuodostuman
tilan parantamisen. Aikataulupidennykset tulee perustella.
Suomen puolella seitsemälle järvelle, seitsemälle joelle ja kahdelle rannikkovesimuodostumalle on asetettu aikataulu vuoteen 2021. Ruotsin puolella kaikille vesimuodostumille aikataulu on
asetettu vuoteen 2021 tai 2027, mikäli tila on hyvää huonompi ja tavoitetta ei todennäköisesti
saavuteta vuonna 2015.
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Vähemmän vaativat tilatavoitteet
Vesimuodostumalle on mahdollista asettaa vähemmän vaativia tavoitteita, mikäli vesimuodostuma on voimakkaasti muuttunut ihmistoiminnan seurauksena tai luonnonolosuhteet tekevät
tavoitteiden saavuttamisen kohtuuttoman kalliiksi tai mahdottomaksi.
Suomen puolella neljälle tärkeälle lintujärvelle on asetettu tavoitetilaksi niiden nykyinen tila,
joka on vesienhoidon hyvää tilaa heikompi. Järvien rehevyys on se tekijä joka tekee järvistä
arvokkaita lintuvesiä. Ruotsi on asettanut vähemmän vaativia tavoitteita elohopean ja PBDE.n
takia. Tämä koskee yleisesti jokia, järviä ja rannikkovesiä pois lukien paikallisia elohopeapäästöjä, jolloin tavoitetilan saavuttamisajankohta on asetettu vuoteen 2021 tai 2027.

Vaativammat tilatavoitteet
Erityisalueilla voidaan soveltaa tarvittaessa tiukempia ympäristötavoitteita. Esimerkiksi joen tilalle asetettu ympäristötavoite voi olla erinomainen tila, jos se on jonkin uhanalaisen lajin elinympäristö. Suomen puolella ei ole arvioitu tarvittavan erityisiä toimenpiteitä erityisalueiden
hyvän/erinomaisen tilan ylläpitämiseksi. Ruotsissa erityisalueisiin sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä suojelualueille asetettuja ympäristötavoitteita.

Voimakkaasti muutetut
vesimuodostumat
Voimakkaasti muutetuille vesimuodostumille sovelletaan erillisiä ympäristötavoitteita, jotka ottavat huomioon, että muutetut vesimuodostumat eivät voi saavuttaa hyvää ekologista tilaa aiheuttamatta kohtuutonta haittaa vesistön tärkeille käyttömuodoille (esim. sähköntuotanto).
Ympäristötavoite voimakkaasti muutetuille vesimuodostumille on hyvä saavutettavissa oleva
tila. Kemiallisen tilan tavoitteet ovat kuitenkin samat kuin luonnontilaisille vesimuodostumille.
Tilatavoite tulee asettaa jokaiselle vesimuodostumalle erikseen, riippuen hydrologis-morfologisten muutosten suuruudesta.
Suomen puolella voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien (Tengeliönjoen alaosa ja
Iso-Vietonen) saavutettavissa oleva ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Hyvän saavutettavissa olevan ekologisen tilan saavuttamiseksi Tengeliöjoen alaosalla on tarvetta poistaa vaellusesteitä vaelluskalojen ja muiden eliöiden nousun mahdollistamiseksi. Iso-Vietosella selvitetään
mahdollisuuksia vähentää säännöstelystä aiheutuneita haittoja.
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Liite 2 - Vesien tilan seuranta

V

esien tilan seurannan tuottaman tiedon perusteella luokitellaan vesien tila ja asetetaan
ympäristötavoitteet. Nämä ovat pohjana tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa.
Seurantaverkoston tulee antaa yhtenäinen ja kattava kuva vesienhoitoalueen vesien
ekologisesta, määrällisestä ja kemiallisesta tilasta. Seurantaohjelmat koostuvat perus- ja toiminnallisesta seurannasta sekä joissakin tapauksissa tutkinnallisesta seurannasta.

Pohjavesien tilan seuranta
Pohjavesien tilan seurannan tarkoituksena on antaa kattava kuva vesienhoitoalueen pohjavesien tilasta ja havaita luontaiset ja ihmistoiminnasta aiheutuvat pitkäaikaiset muutokset. Seuranta kattaa pohjavesien määrällisen ja kemiallisen tilan. Kemiallisen tilan seuranta jakautuu
perus- ja toiminnalliseen seurantaan.

Kemiallisen tilan perusseurannan tarkoituksena on täydentää ja todentaa vaikutusten
arviointia sekä lisätä tietopohjaa luontaisista ja ihmistoiminnasta aiheutuvista pitkäaikaisista muutoksia.
Kemiallisen tilan toiminnallista seurantaa tehdään niissä pohjavesimuodostumissa,
joiden tila on riskissä heikentyä ja/tai joissa on todettu jonkin haitallisen aineen nouseva trendi.
Määrällisen tilan seurannan tarkoituksena on saada luotettava arvio kaikkien
pohjavesimuodostumien määrällisestä tilasta mukaan lukien arvio käytettävissä
olevasta pohjaveden määrästä vesienhoitoalueella.

Pintavesien tilan seuranta
Pintavesien seurantaverkosto tulee suunnitella siten, että saadaan yhtenäinen ja kattava kuva
pintavesien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta luokittelua varten. Seurantaverkosto koostuu
perus- ja toiminnallisesta seurannasta sekä
tutkinnallisesta seurannasta.
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Perusseurannan tarkoituksena on saada yleispiirteinen ja edustava kuva pintavesien
tilasta vesienhoitoalueella sekä tuottaa tietoa luonnollisista ja ihmistoiminnan aiheuttamista pitkäaikaisista muutoksista. Seurantaan tulee sisältyä kaikki biologiset, fysikaalis-kemialliset ja hydro morfologiset laatutekijät. Vesiympäristölle vaaralliset ja
haitalliset aineet tulee sisältyä seurantaan, mikäli niiden päästöt on merkittäviä. Perusseurantaverkostoon voi sisältyä seuranra-asemia, jotka ovat osa myös toiminnallista
seurantaa.
Toiminnallista seurantaa tulee tehdä niissä vesimuodostumissa, jotka ovat riskissä,
että tilatavoitteita ei saavuteta. Toiminnallista seurantaa kohdistetaan myös vesimuodostumiin, joihin kohdistuu ihmistoiminnasta aiheutuvia paineita, kuten piste- ja hajakuormitusta tai hydro-morfologisia muutoksia. Seurannan avulla saadaan tietoa, miten paineet vaikuttavat vesiin. Toiminnallinen seuranta on joustavampaa seurattavien
muuttujien suhteen kuin perusseuranta.
Tutkinnallista seurantaa tehdään tapauskohtaisesti, mikäli ei tiedetä, mikä aiheuttaa
vesimuodostumien hyvää huonomman tilan tai kun selvitetään äkillisen saastumisen
vaikutuksia.

Vesien tilan seuranta Ruotsissa ja Suomessa
Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto ja Suomessa ympäristöministeriö vastaavat valtion rahoittamasta seurannasta. Seurannan suunnittelusta ja toimeenpanosta Suomessa vastaavat Suomen
ympäristökeskus (SYKE), ELY-keskukset sekä Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Ruotsissa meren- ja
vesienhoitovirasto (HaV), Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto, Geologian tutkimuslaitos ja lääninhallitukset. Lisäksi seurantaa tekevät toiminnanharjoittajat, vesiensuojeluyhdistykset ja kunnat.
Tällä hetkellä Tornionjoen vesienhoitoalueella ei ole yhteistä vesistöseurantaohjelmaa, vaan
maat ovat tehneet omaa aluettaan koskevat seurantaohjelmat. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa
seurannan tiimoilta on tehty seurantojen yhtenäistämiseksi yhteisissä vesimuodostumissa.

EU:lle raportoitavat seurantaohjelmat
Pohjavesien seurantaohjelmat

Ruotsin raportoimat seuranta-asemat ovat osa kansallista seurantaverkostoa ja osa alueellisia
seurantaohjelmia. Suomen seurantaohjelma koostuu viranomaisten (ELY-keskukset) ja toiminnanharjoittajien tekemistä seurannoista.
Pohjavesien kemiallisen ja määrällisen tilan seurantaa on suhteellisen harvoissa vesimuodostumissa, erityisesti vähäisen ihmistoiminnan alueilla. Kemiallisen tilan perusseuranta-asemia on
vesienhoitoalueella 20 ja määrällisen tilan seurantaa tehdään kolmella pohjavesialueella
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EU:lle raportoitavat pohjavesien tilan seuranta-asemat Tornionjoen kansainvälisellä
vesienhoitoalueella.

Pintavesien seurantaohjelmat

Ruotsissa vesienhoitoalueen seurantaohjelma on kooste alueella toteutettavista seurannoista.
Seurantaohjelmaan valitut seuranta-asemat on valittu perustuen vesienhoitoalueen viranomaisten ja meri- ja vesiviranomaisen laatimiin kriteereihin. Ruotsin vesistötietokanta (VISS) sisältää
metadatarekisterin kaikista Ruotsin vesistöseurannoista. Tietokantaan on tallennettu tieto siitä,
mitä ja missä eri seurannoissa mitataan. Tietokantaan on myös tallennettu tiedot, minkä seuranta-asemien tietoja on käytetty vesien tilaluokittelussa ja minne mittaustulokset on tallennettu.
Tornionjoen alueella Ruotsissa seuranta on melko vähäistä. Laajoilla alueilla, etenkään tunturialueilla, ei ole lainkaan jatkuvaa vesistöseurantaa. Ruotsin seurantaohjelma toisella vesienhoitokaudella on vastaava kuin vuosina 2009-2015.
Myös Suomessa EU:lle raportoitava vesienhoitoalueen seurantaohjelma on kooste olemassa
olevista seurannoista. Perusseurannassa on pyritty mahdollisimman hyvään kansalliseen ja alueelliseen kattavuuteen. Referenssialueita valittaessa on huomioitu Natura-2000 alueiden seuranta.
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Osa seuranta-asemista kuuluu sekä perus- että toiminnalliseen seurantaan. Useimmat perusseuranta-asemat ovat isoja tai alueellisesti merkittäviä järviä ja jokia, mutta myös pienempiä
vesimuodostumia edustaen alueen yleisiä vesimuodostumatyyppejä. Toiminnallista seurantaa
on vesimuodostumissa, joihin kohdistuu haja- tai pistekuormitusta tai joiden hydro-morfologisia olosuhteita on muutettu.
Suomessa seurantaohjelma on päivitetty vuosille 2014-2016. Tavoitteena oli aiempaa edustavampi seurantaverkosto. Esimerkiksi vesimuodostumien ryhmittelyllä saadaan eri vesimuodostumatyyppien kattavuutta parannettua. Myös referenssipaikkojen edustavuutta ja määrää on
lisätty.
Tornionjoen vesistöalueella on perusseuranta-asemia yhteensä 197 kpl. Näistä 29 on myös toiminnallisen seurannan asemia. Pääosalla asemista seurataan ekologisia muuttujia ja joka kymmenennellä myös kemiallista tilaa. Vain muutamalla asemalla seurataan ainoastaan kemiallista
tilaa.
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Liite 3 - Vesien tilan arviointi

P

Vesien ominaispiirteet

inta- ja pohjavedet rajataan vesimuodostumiksi. Pintavesivesimuodostumalle määritellään sen tyyppi, joka perustuu maantieteellisiin ja luontaisiin ominaisuuksiin. Ruotsin
puolella on rajattu kaikki yli 1 km2 kokoiset järvet ja joet, joiden valuma-alue on yli 10
km2. Nämä on myös luokiteltu tällä vesienhoitokaudella. Koska Tornionjoki kuuluu Natura 2000
alueeseen, on myös pinta-alaltaan yli 0,5 km2 järvet ja valuma-alueeltaan myös alle 10 km2 joet
rajattu vesimuodostumiksi. Yhteensä Ruotsin puolella vesistöä on rajattu vesimuodostumiksi
yli 273 järveä, 665 jokea ja kolme ranikkovesialuetta. Pohjavesimuodostumiksi on rajattu 74
pohjavesialuetta.
Suomen puolella on rajattu vesimuodostumiksi kaikki valuma-alueeltaan yli 100 km2 joet sekä
osa pienempiä jokia, joiden valuma-alue on 10-100 km2. Kaikki yli 0,5 km2 kokoiset järvet on
rajattu tällä suunnittelukierroksella. Yhteensä 103 jokea, 169 järveä ja kolme rannikkovesialuetta
on rajattu vesimuodostumiksi Suomen puoleisella vesistön osalla. Pohjavesimuodostumiksi on
rajattu 114 pohjavesialuetta.
Suomen ja Ruotsin välillä on eroja vesimuodostumien tyypittelyssä. Suurin ero on siinä, että
Suomessa ei käytetä luonnonmaantieteellisiä alueita tyypittelytekijänä lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, joka sijaitsee havumetsärajan yläpuolella. Ruotsissa vesimuodostumat jaetaan
ryhmiin kolmen luonnonmaantieteellisen alueen perusteella: havupuurajan yläpuoliset vesimuodostumat, vesimuodostumat puurajan ja ylimmän rantaviivan välisellä alueella ja vesimuodostumat ylimmän rantaviivan alapuolisella alueella. Molemmat maat käyttävät vesimuodostuman tai valuma-alueen kokoa, veden humuspitoisuutta (väriarvo) tai turvemaan osuutta
valuma-alueesta tyypittelytekijänä.
Yleisimmät jokityypit ovat pienet humuspitoiset alavien maiden joet sekä tunturialueen joet ja
pienet kirkkaat alavien maiden joet. Turvemaavaltaisilla alueilla vedet ovat tavallisesti humuspitoisia ja tummia. Pohjoisessa ja kivennäismaavaltaisilla alueilla vedet ovat yleensä kirkkaita ja
vähäravinteisiä, etenkin tunturialueilla.
Rannikkovesimuodostumat jaetaan sisempiin ja ulompiin rannikkovesiin. Syvyys, veden vaihtuvuus ja saariston avoimuus ovat esimerkkinä muista tyypittelytekijöistä.

Ekologisen tilan luokittelu
Ekologisen tilan luokittelun periaate on verrata ihmistoiminnan vaikutusten suuruutta vesimuodostumassa häiriintymättömiin olosuhteisiin. Luokittelu perustuu ensisijaisesti biologisiin
laatutekijöihin, mutta myös veden laatu ja hydrologiset ja rakenteelliset muutokset otetaan
huomioon arviointia tukevina tekijöinä. Biologisia laatutekijöitä ovat kasviplankton ja muu vesikasvillisuus, pohjaeläimet ja kalat. Koska biologista aineistoa on käytettävissä vain osasta pintavesiä, käytetään myös asiantuntija-arviota, joka voi perustua veden laatuun, kuormitusmalleihin
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sekä tietoon hydro-morfologisista muutoksista, kuten padoista ja uittoväylien perkauksista ja
muista ihmisperäisistä paineista. Tilaluokkia ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.
Ekologinen luokittelu Tornionjoen vesienhoitoalueella perustuu pääosin vuosien 2006-2012
seuranta-aineistoon, maastoinventointeihin, paikkatieto-analyyseihin ja mallinnuksiin.
Huomattavin ero Suomen ja Ruotsin luokittelujärjestelmien välillä on se, että Ruotsi käyttää ns
”one out – all out” –periaatetta eli tilaluokka määräytyy heikoimman laatutekijän perusteella.
Suomessa käytetään kaikista laatutekijöistä yhdistettyä arviota. Hydro-morfologiset laatutekijät
voivat alentaa tila-arviota hyvää huonommaksi. Fysikaalis-kemialliset laatutekijät voivat Ruotsin
luokittelujärjestelmässä heikentää tilaa erinomaisesta hyvään tai hyvästä tyydyttävään. Suomessa hydro-morfologisen tilan arviointi on tehty pääasiassa voimakkaasti peratuille, rakennetuille
ja säännöstellyille vesimuodostumille.

Kemiallisen tilan luokittelu
Kemiallisen tilan luokittelussa huomioitavat aineet on määritelty EU:n prioriteettiainedirektiivissä. Kansallisesti määritellyt vesiympäristölle haitalliset aineet huomioidaan ekologisen tilan
luokittelussa. Jos prioriteettiainedirektiivissä määriteltyjä aineita ei esiinny vesimuodostumassa,
kemiallinen tila on hyvä. Jos yksikin aine ylittää raja-arvon, kemiallinen tila ei ole hyvä. Kemiallinen tila määritetään haitallisten aineiden pitoisuuksien perusteella vedestä tai kaloista tai
muista eliöistä.
Kemiallisen tilan luokittelu Tornionjoen alueella perustuu seuranta-aineistoihin ja kalojen elohopeamäärityksiin. Arvio perustuu myös vesienhoitoaluekohtaiseen päästöinventaarioon ja
sen pohjalta tehtyyn asiantuntija-arvioon.
Prioriteettiainedirektiivi on hyväksytty vuonna 2013 ja se astuu voimaan vuonna 2018. Ruotsi
soveltaa uusia raja-arvoja jo tämän suunnittelukierroksen luokittelussa mutta Suomi ei. Tämä
johtaa eri tulkintoihin kemiallisesta tilasta pintavesissä PBDE–yhdisteiden osalta.

Elohopea ja PBDE
Suomessa ja Ruotsissa korkeita elohopeapitoisuuksia löytyy pitkään jatkuneiden päästöjen ja
laskeuman sekä maaperän luontaisten ominaisuuksien vuoksi. Tämä näkyy myös vesimuodostumissa ja esim. haukia tai ahvenia ei suositella syötävän suuria määriä.
Suomessa ja Ruotsissa kalojen elohopeapitoisuudet eivät eroa suuresti, mutta maat soveltavat
elohopean suhteen erilaista lähestymistapaa. Ruotsi soveltaa prioriteettiainedirektiivin raja-arvoa, Suomi puolestaan käyttää korkeampia raja-arvoja, joissa on otettu huomioon elohopean
taustapitoisuus luonnossa. Ruotsissa kemiallinen tila on hyvä vain niissä vesimuodostumissa,
missä elohopeapitoisuus on alle 0,02 mg/kg kalassa. Suomessa luokittelun raja-arvo on 0,02
mg/kg + tausta-arvo. Raja-arvo vaihtelee välillä 0,20 – 0,25 mg/kg riippuen vesimuodostuman
tyypistä.
Myös PBDE:n raja-arvon arvioidaan ylittyvän Ruotsissa kaikissa pintavesimuodostumissa. Luokittelumenetelmien eroista johtuen näyttää siltä, että Ruotsissa vedet ovat altistuneet enemmän
elohopealle ja PBDE:lle, vaikka ympäristössä pitoisuuksissa ei juuri ole eroa maiden välillä.
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Liite 4 - Erityiset alueet
esipuitedirektiivin mukaan erityisiä alueita ovat elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet, talousveden ottoon käytettävät alueet ja uimavedet.

Natura 2000

Sellainen Natura 2000 –verkostoon kuuluva alue, jolla veden ylläpito tai parantaminen on
tärkeää elinympäristön tai lajin suojelun kannalta, tulee liittää vesipuitedirektiivin mukaiseen
suojelualueiden rekisteriin. Muonion- ja Tornionjoki mukaan lukien useimmat sivujoet, Ruotsin
puolella myös pienet järvet, kuuluvat Natura 2000 –verkostoon. Alue sisältää laajoja ja arvokkaita luonnontilaisia jokia ja monia luontodirektiivissä mainittuja elinympäristöjä ja lajeja, esim.
jokihelmisimpukka, saukko ja pohjansorsimo. Vesistö on myös yksi harvoista EUn alueen jokisysteemeistä, jossa on suhteellisen vahva Itämeren lohen kanta. Suomella on poikkeus luontodirektiivissä mainituista kalalajeista.
Lisätietoa Suomen ja Ruotsin kriteereistä Natura 2000 elinympäristöistä ja lajeista TRIWA II –raportissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38360

Talousveden ottoon käytettävät vedet
Talousvedenottoon käytettäviä vesiä ovat vesimuodostumat (pinta- tai pohjavesimuodostumat),
joista otetaan talousvesikäyttöön (sekä vakituiset että vapaa-ajan asunnot) yli 10 kuutiometriä
vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin tai joita voidaan käyttää tulevaisuudessa vedenhankintaan. Tornionjoen vesienhoitoalueella on yhteensä 79 talousvedenottoon
käytettävää vesimuodostumaa, joista 69 Suomen ja 16 Ruotsin puolella.

Uimavedet
Uimavesidirektiivin tavoitteena on turvata uimavesien hyvä laatu. Uimavedet ovat sellaisia uimarantoja, joilla oletetaan käyvän uimakaudella huomattava määrä uimareita päivän aikana. Suomen puolella on kaksi EU-uimarantaa mutta Ruotsin puolella ei yhtään. Kunnat ovat vastuussa
uimavesien tilan valvonnasta, raportoinnista ja mahdollisista toimenpiteistä.
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Erityiset alueet Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella.
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Liite 5 - Muut vesienhoitoon
vaikuttavat EU-direktiivit

T

Tulvadirektiivi

ulvadirektiivin tavoitteena on vähentää ja hallita tulvista ihmisten terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelle aiheutuvia riskejä. Direktiivi edellyttää EU-jäsenmaita
tunnistamaan merkittävät tulvariskialueet sisävesissä ja rannikkoalueilla sekä laatimaan
näille alueille tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoteen 2015 mennessä. Tulvariskien hallintasuunnitelmat ja vesienhoitosuunnitelmat sekä viralliset kuulemiset sovitetaan yhteen.
Tulvariskien hallintasuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Suunnitelmaehdotuksesta
on kuultava eri sidosryhmiä ja kansalaisia. Kuulemisaika Ruotsissa on kaksi ja Suomessa kuusi
kuukautta. Toimenpiteitä toteuttavat lähinnä kunnat ja asianomaiset viranomaiset.
Yhteisillä vesistöalueilla naapurimaiden tulee sovittaa yhteen tulvariskien hallinta. Toimenpiteitä, jotka lisäisivät tulvariskiä toisen valtion alueella, ei saa tehdä. Lisäksi tulee ottaa huomioon
pitkän ajan kehitysnäkymät, ilmastonmuutos mukaan lukien, sekä direktiivin mukaiset kestävät
maankäyttötavat.

Tornionjoen vesienhoitoalueella on yksi yhteinen tulvariskialue; Tornio-Haaparanta. Tällä kierroksella ei ole tehty yhteistä tulvariskien hallintasuunnitelmaa, mutta kansallisissa suunnitelmissa on esitetty yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. Suensaaren
tulvavallin korottaminen, jätevesien leviämisen estäminen ja puhtaan juomaveden saannin turvaaminen.
Maiden välistä yhteistyötä tekevät Norrbottenin lääninhallitus, Yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomainen (MSB), Lapin ELY-keskus sekä Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio.
Vesienhoidon toimenpiteiden ja tulvariskien hallintatoimien ei tule vaarantaa toistensa tavoitteita. Kansallisissa tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetyt toimenpiteet vaikuttavat eri tavoin vesienhoidon tavoitteisiin. Vesienhoidon toimenpiteiden on arvioitu olevan myönteisiä tai
neutraaleja tulvariskien hallinnan tavoitteiden kannalta.
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Meristrategiadirektiivi
Merenhoidon toimenpideohjelmassa, joka on osa merenhoitosuunnitelmaa, määritellään ne
toimenpiteet, joilla saavutetaan Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Toimenpidesuunnittelun perustana on merialueen nykytilan arvio, joka tehtiin vuonna 2012. Toimenpiteiden
suunnittelussa tulee huomioida myös vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden
vaikutukset.
Suomessa suunnittelusta vastaa ympäristöministeriö yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja
rannikon ELY-keskusten kanssa. Myös muita ministeriötä, viranomaisia ja laitoksia on mukana
suunnitteluprosessissa. Toimenpideohjelmasta pidettiin kuuleminen 15.1.-31.3.2015 ja se hyväksyttiin 3.12.2015. Ruotsissa meren- ja vesienhoitovirasto on päävastuussa merenhoidon
suunnittelusta. Kuuleminen pidettiin 1.11.2014-30.4.2015.
Direktiivi edellyttää jäsenmaita, joilla on yhteisiä merialueita, yhteen sovittamaan merenhoidon
toimenpiteet. Suomen, Ruotsin ja Viron välillä on ollut tiivis yhteistyö toimenpideohjelmien laatimisessa. Koko Itämeren alueella yhteistyötä ja yhteensovittamista on tehty HELCCOMin puitteissa.
Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaluonnoksessa on esitetty toimenpiteitä koskien ravinteiden ja haitallisten aineiden vähentämistä, kalakantojen kestävää käyttöä, roskaantumisen
ja vedenalaisen melun vähentämistä. Myös fyysisten vaurioiden vähentämistä ja merenpohjan
elinympäristöjen säilymistä sekä meriympäristön monimuotoisuuden suojelemista koskevia
toimenpiteitä on esitetty. Lisäksi merenkulun turvallisuutta lisääviä toimia on esitetty.
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