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Bild 1. Vattenförvaltningsområdena i Finland
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8 Landskapet Åland sörjer för verkställandet
   av ramdirektivet för vattenpolitiken själv och utgör
   ett separat vattenförvaltningsområde

NTM-central, ansvarsområdet för miljö och
naturresurser

Vattenförvaltningsområde

Du kan påverka vattenvården 

I slutet av år 2015 godkände statsrådet vattenförvaltningsplaner som omfattar hela Finland fram till år 2021. Nu 
revideras vattenförvaltningsplanerna för förvaltningsperioden 2022–2027. Samrådet om arbetsprogrammet för 
planeringen, om de väsentliga frågor som gäller vattenförvaltningsområdet och om utarbetandet av vattenför- 
valtningsplanens miljörapport ordnas 8.1.2018–9.7.2018. Bakgrundsinformation om vattenvården finns på webb-
adressen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. På samma sida finns vattenkartan, som innehåller samlad  
information om vattnens status och om verksamheter som påverkar den. Avsikten är att komplettera uppgifterna 
under samrådet. 

Syftet med vattenvården är att förhindra att statusen av åar och älvar, sjöar, kustvatten och grundvatten för-
sämras och att samtidigt sträva efter att samtliga vatten uppnår åtminstone god status. För att uppnå målet 
planeras och vidtas åtgärder som förbättrar vattenstatusen. Åtgärdernas effekter följs upp i alla vattenför- 
valtningsområden i Finland (bild 1). I Finland har bedrivits vattenvård i flera decennier, men planeringen av 
vattenvården i den form den har i dag började efter att EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken trädde i kraft år 
2000. 

file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\xctmtjbg.02v\www.miljo.fi\paverkavatten
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Bild 2. Planeringsprocessen för vattenvården

Planeringen av vattenvården utförs i perioder på sex år (bild 2). Under den planeringsperiod som nu inletts 
revideras vattenförvaltningsplanerna och åtgärdsplanerna för varje vattenförvaltningsområde genom ett  
brett samarbete och i samråd med olika parter. I det pågående samrådsförfarandet efterlyses respons på  
planeringens arbetsprogram och tidtabell samt om väsentliga frågor som berör vattenvården. Dessutom  
redogörs för beredningen av en miljörapport enligt SMB-lagen. Responsen utnyttjas i beredningen av åt-
gärdsprogrammen och vattenförvaltningsplanen. Sammandraget av responsen antecknas i vattenför- 
valtningsplanen, som läggs fram för samråd som ett förslag år 2020. 

Alla vattenförvaltningsområden har samma arbetsprogram och tidtabell för planeringen. De frågor som är 
väsentliga för vattenvården och hur planeringen organiseras regionalt varierar däremot enligt vattenför- 
valtningsområde. I det här dokumentet behandlas väsentliga frågor som hänför sig till förbättring av statusen 
i sjöar, älvar och åar, grundvatten och kustvatten i Torne älvs vattenförvaltningsområde. Torne älvs vattenför-
valtningsområde omfattar Torne älvs vattendragsområde och det är ett gemensamt vattenförvaltningsområde 
med Sverige. Det här samrådsdokumentet gäller den del av vattenförvaltningsområdet som ligger på 
den finska sidan. Sverige utarbetar samrådsdokument om sitt eget område. Sverige ordnar samråd om  
arbetsprogrammet och projektets tidtabell år 2018 och om väsentliga frågor som gäller vattenvården år 2019.

Respons efterlyses

Du kan lämna din åsikt om tre ärendehelheter: väsentliga frågor i anslutning till vattenvården i vattenför-
valtningsområdena, arbetsprogrammet för vattenvården, tidtabellen för planeringen samt förfarandena för 
deltagande, samt beredningen av och innehållet i miljörapporten till vattenförvaltningsplanen.

De väsentliga frågorna är frågor som ska beaktas särskilt vid beredningen. De kan handla till exempel om 
centrala problem i fråga om vattnens status och utvecklingsbehov, metoder och åtgärder genom vilka vattnens 
status kan förbättras eller till exempel finansierings- och samarbetsmöjligheter.

Samrådet ordnas för att inte bara myndigheter utan också medborgare, frivilligorganisationer, kommuner,  
aktörer och andra ska kunna föra fram sina synpunkter och sin sakkunskap till nytta för vattenvården. Många 
problem kan förebyggas eller åtgärdas genom ökat samarbete. När du ger respons kan du påverka till exempel 
hur vattendragen, kustvattnen och grundvattnen i ditt område och de verksamheter som påverkar deras status 
tas i beaktande i planeringen. Dina synpunkter är viktiga och du kan påverka endast genom att delta.



7

Ympäristöhallinnon kuvapankki__Jouko Lehmuskallio

Hur och när kan jag ge kommentarer? 

Samrådsförfarandena pågår i ett halvt år och de genomförs samtidigt i alla vattenförvaltningsområden i Finland. 
Samrådsresponsen ska lämnas in senast 9.7.2018. Det lönar sig att lämna in utlåtanden och dela med sig av 
sina åsikter och ståndpunkter i god tid. 

Skriftlig respons skickas i första hand elektroniskt via dinåsikt.fi eller www.utlåtande.fi. Respons kan också 
skickas in per e-post eller brev till registratorskontoret i den NTM-central vars kontaktuppgifter finns i slutet av 
detta dokument. När responsen ges i word-format går det snabbare och lättare att behandla den. Dessutom kan man ge 
respons på webben genom att svara på förfrågan på www.miljo.fi/paverkavatten.

Ett sätt att påverka är att framföra din åsikt till en representant nära dig som är med i vattenvårdsarbetet. 
Uppgifter om medlemmar i samarbetsgrupperna för vatten- och havsvården finns exempelvis på webbsidan 
påverka vattnen.

file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\xctmtjbg.02v\www.miljo.fi\paverkavatten
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Torne älvs vattenförvaltningsområde

Det praktiska vattenvårdsarbetet utförs på vattenförvaltningsområdena. Torne älvs vattenförvaltningsområde 
ligger i Lappland. I det här kapitlet beskrivs vattenförvaltningsområdet och diskuteras utmaningarna inom vatten-
vården i detta område.

Vattenförvaltningsområdet överskrider de administrativa 
gränserna

Vattenförvaltningsområdena har bildats på så sätt att de omfattar hela vattendragsområden. Detta innebär 
att de kan utsträcka sig till flera staters områden. Drygt en tredjedel av Torne älvs vattenförvaltningsområde 
finns i finska Lappland, medan återstoden finns i svenska Lappland och en liten del i norska Finnmark (bild 3). 
Finland och Sverige utarbetar vattenvårdsplaner och åtgärdsprogram för sina områden, som sedan samman-
passas. 

Vattendragen i området och utmaningarna inom vattenvården

Torne älvs vattenförvaltningsområde omfattar Torne älvs vattendragsområde och havsområdet utanför Torne 
älvs mynning (bild 3+). Torne älvs vattendrag utsträcker sig i Finland från Bottenvikens kust till Finska armen i 
norra Lappland. Vattendragsområdet består av två huvudgrenar, Torne älv som kommer från den svenska  
sidan och av Muonio älv, som flyter längs gränsen mellan Sverige och Finland. På den svenska sidan har 
Torne älv en speciell karaktär; den flyter i två riktningar (s.k. bifurkationsälv). I Junosuvanto förgrenas Tärendö 
älv från Torne älvs huvudfåra. Tärendöälven flyter söderut till Kalix älv. Över hälften av vattnet från Torne älvs 
övre lopp på den svenska sidan strömmar till Kalixälvens vattendrag. Torne älv är Östersjöns viktigaste lekälv 
för lax.

I Finland har Torne älvs vattenförvaltningsområde en yta om cirka 14 600 km2, vilket är drygt en tredjedel av 
hela Torne älvs internationella vattenförvaltningsområdes yta. På den svenska sidan är vattendragsområdets 
yta cirka 25 500 km2 och i Norge cirka 380 km2. Sjöar utgör 2 217 km2 (5,5 %) av hela vattendragsområdets 
yta. 

På den finska sidan av Torne älvs vattenförvaltningsområde finns sammanlagt cirka 170 sjöar som är större 
än en halv kvadratkilometer. Antalet älvar med ett avrinningsområde på mer än 50 km2 är cirka 100. 

Den belastande verksamheten på vattenförvaltningsområdet koncentreras till Torne älvs vattendrags nedre 
del, där fosfor- och kvävebelastningen från mänsklig verksamhet utgör nästan hälften av näringsämnenas 
totala ämnesflöde. Jordbruket och glesbebyggelsen är de största källorna till utsläpp i vattendragen i detta 
område. Utsläppen från industrin belastar direkt kustvattnen. På ett mer allmänt plan har vattendragens status 
påverkats av olika skogsbruksåtgärder, till exempel skogs- och myrdikningar, som har försämrat statusen av 
många små strömmande vattendrag och sjöar. Det var inte möjligt att uppnå en god status i alla vattendrag 
före utgången av år 2015. Den målsatta tidpunkten för uppnåendet av statusen senarelades för Martimojoki, 
Palojoki och Alaisenjoki till år 2021. Det är inte möjligt att förbättra statusen för många eutrofierade sjöar på 
kort sikt. Den målsatta statusen för Ratas-, Aalis- och Lampsijärvi uppskattas uppnås år 2021. Orsaken var att 
sjöarna tidigare utsattes för alltför stor belastning och det dröjer länge innan de återhämtar sig.

Stora projekt som förändrar miljön kan också medföra en risk för att miljömålen inte uppnås. Sådana är bl.a. 
de gruvprojekt som är aktuella i vattenförvaltningsområdet både på den finska och den svenska sidan. 
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Bild 3. Torne älvs vattenförvaltningsområde
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Bild 4. Faktorer som belastar vattnens status i Torne älvs vattenförvaltningsområde



11

Bild 5. Ytvattnens status i Torne älvs vattenförvaltningsområde år 2013.
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Ympäristöhallinnon kuvapankki_Tapio Heikkilä

Kustvattnen

Kustvattnen i Torne älvs vattenförvaltningsområde består av kustvattnen kring Torne älvs mynning. Älvarna 
transporterar stora mängder sött vatten till Bottenviken. Med vattnet transporteras humus och näringsämnen 
från avrinningsområdet. På kusten finns stålindustri i Torneå. Dessutom leds det renade avloppsvattnet från 
Torneå och Haparanda till Torne älvs mynning. Kustvattnen karakteriseras av låg salthalt. Dessutom är de 
grunda och har en lång vintersäsong med istäcke. Strandzonen förändras hela tiden till följd av landhöjningen. 

Byggandet av hamnar och leder har förändrat strandlinjen och havsbottnen utanför Torneå. Kust- och 
havsområdet utsätts för ett ökande tryck. I Bottenviken planeras flera vindkraftsparker som enligt planerna ska 
aceras i grunda områden.

Grundvattnet

I Torne älvs vattenförvaltningsområde finns de viktigaste grundvattenresurserna ofta i anslutning till ås- 
formationer. I området finns cirka 120 viktiga grundvattenområden som lämpar sig för vattentäkt. I området  
finns ett betydande antal (ca 340 st.) grundvattenområden av klass III, vilkas lämplighet för vattentäkt har ännu 
inte undersökts. Antalet grundvattenområden kommer att preciseras under de kommande åren då lämpligheten 
av grundvattenområden av klass III för tätbebyggelsernas vattenförsörjning utreds. 

Vattenförvaltningsområdet har rikliga grundvattenreserver i förhållande till användningen. Alla vattenverk i  
vattenförvaltningsområdet använder grundvatten som råvatten. I grundvattenområden som ligger i kommun- 
centra och tätorter finns olika slags verksamheter som medför risker. De vanligaste riskerna medförs av be-
handlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse samt förorenade markområden, såsom skjutbanor och gamla 
avstjälpningsplatser.



13

Bild 6. Grundvattenområdena i Torne älvs vattenförvaltningsområde
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Väsentliga frågor om 
vattenförvaltningsområdet

De väsentliga frågorna anger de ärenden på vilka man avser att fästa uppmärksamhet i vattenförvaltningsplanen 
och åtgärdsprogrammet under den nästa vattenförvaltningsomgången. Du kan i din respons ta ställning till exem-
pel till huruvida om de rätta väsentliga frågorna lyfts fram eller om det också finns anledning att betona andra 
saker. Mer information om vattnens status och mänskliga verksamheter och om deras effekter hittar du i vatten-
kartan (paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin). 

På den förra planeringsomgången handlade de väsentliga frågorna om Torne älvs vattenförvaltningsområde om 
följande huvudteman:  

• Förbättring av vattenförsörjningen i glesbygden och skyddet av grundvattnet
• Minskning av den diffusa belastningen
• Minskning av olägenheterna till följd av översvämningar
• Minskning av olägenheterna till följd av vattenbyggnad och reglering
• Restaurering av vattendrag

De viktiga grundläggande temana för vattenvården har inte förändrats. I den här handlingen behandlas frågor 
som är väsentliga för vattenvården i Torne älvs vattenförvaltningsområde åren 2022–2027. De väsentliga  
frågorna har inte placerats i någon prioritetsordning, utan granskningen har gjorts temavis och den har ut- 
vidgats utifrån den allmänna utvecklingen och den ackumulerade informationen som påverkar planeringen. 

Det är också viktigt att fortsätta att genomföra och följa upp alla åtgärder som läggs fram i vattenför- 
valtningsplanen enligt den planerade tidtabellen. Detta gäller även vattenförekomster som uppnår den  
målsatta goda statusen. På motsvarande sätt ska försämringen av statusen av vattenförekomster som har en 
god eller utmärkt status förhindras.

Väsentliga frågor om Torne älvs vattenförvaltningsområde under 
perioden 2022–2027

De föreslagna väsentliga frågorna om Torne älvs vattenförvaltningsområde under perioden 2022–2027

• Kontroll över olägenheter till följd av avloppsvatten och skadliga ämnen
• Genomförande av åtgärderna inom jordbruket i praktiken
• Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket
• Tryggande av grundvattnen
• Förbättring av vattenbiotoperna
• Tryggande av statusen för vatten som har en utmärkt eller god status
• Beaktande av vattenvården i planläggningen och i styrningen av byggandet
• Genomförande av åtgärderna

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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Kontroll över olägenheter till följd av avloppsvatten och skadliga ämnen 

Utsläppen av avloppsvatten från bosättning minskas 

Riskhanteringen inom vattenförsörjningen ska täcka vattenförsörjningen i sin helhet från vattentäkterna till 
rening av avloppsvattnen och avledning av dem till vattendragen. Planmässiga satsningar ska fortsättnings-
vis göras på god vård av nätverken och anläggningarna för vattenvård, vattentäkter och avloppsreningsverk 
samt på nödvändiga nyinvesteringar. Volymen av saneringen av vattenförsörjningsnätverk ska vara tillräckligt 
stor i förhållande till nätverkens ålder och skick så att reparationsskulden minskar och systemens driftsäkerhet 
bibehålls. Lagen om vattentjänster (681/2014) föreskriver att vattentjänstverket ska utarbeta och uppdatera en 
plan för beredskap för störningssituationer och vidta de åtgärder som behövs enligt planen. Verket ska ge in 
planen till tillsynsmyndigheterna, räddningsmyndigheten och kommunen.

Belastningen från glesbygden minskar i takt med att centraliserade avloppssystem byggs ut och vatten-
skyddet utanför avloppsnätverken förbättras. I Torne älvs vattenförvaltningsområde har avlopp i huvudsak 
byggts i de glesbygder i vilka det med beaktande av omständigheterna och befolkningens utveckling är 
ändamålsenligt att bygga centraliserade avloppssystem. Vissa områden kan dock flyttas till den tredje vatten-
förvaltningsperioden. De övergångstider som meddelas i statsrådets förordning om behandling av hushålls-
avloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017) går ut år 2019 och då ska de fastighetsspecifika 
avloppsvattensystemet i glesbygderna vara i skick under planeringsperioden.

Torvproduktion

Torvproduktionens andel av den totala belastningen är liten i vattenförvaltningsområdets skala, men den har 
betydelse som en faktor som påverkar vattendragen särskilt i de vattenområden dit produktion har  
koncentrerats. Från torvproduktionsområdena avsköljs särskilt suspenderade ämnen, humus, näringsämnen 
och järn till vattendragen. 

Inom vattenskyddet krävs nästan utan undantag ytavrinning året om åtminstone för nya produktions- 
områden och i anslutning till översyn av tillståndet också för gamla områden om det är möjligt. Det är möjligt 
att påverka torvproduktionens konsekvenser för vattendragen även genom att styra produktionens läge genom 
att inrikta torvproduktion till dikade myrar eller myrar i vilkas naturtillstånd det skett betydande förändringar av 
någon annan anledning. Vid styrningen av läget betonas också våtmarksnaturens övriga värden. 

Enligt ändringen av miljöskyddslagen (527/2014) ska alla torvproduktionsområden som var i verksamhet 
när den nya miljöskyddslagen trädde i kraft och som är högst tio hektar stora ansöka om miljötillstånd för sin 
verksamhet senast 1.9.2020. 

Riskerna i anslutning till industrin och gruvorna minimeras

Kustvattnen i vattenförvaltningsområdet exponeras för skadliga ämnen av olika slag, till exempel för metaller 
från stålindustrin (nickel och dess föreningar, krom och dess föreningar samt zink och dess föreningar) samt 
cyanid. Förekomsterna av skadliga ämnen från stålindustrin i vattendragen ligger dock tydligt under de miljö-
kvalitetsnormer (EQS) som fastställs i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vatten-
miljön (1090/2016). Förekomsten av zink har däremot ökat från bakgrundsnivån. Zink tillhör dock inte de  
metaller som räknas upp i förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1090/2016). 

Gruvor och andra stora industrianläggningar är lokalt betydande utsläppskällor som har inverkan på vatten-
dragens status i närområdet. Gruvdrift är långvarig verksamhet, men dess miljökonsekvenser är ofta ännu 
långvarigare än själva verksamheten. Problemen kan också framgå med fördröjning. Nya gruvor planeras i 
vattenförvaltningsområdet. Utsläppen i vatten från gruvindustrin innehåller ofta bl.a. tungmetaller som kan vara 
skadliga för vattenorganismer och i stora mängder till och med giftiga. I de flesta gruvor som har en  
anrikningsanläggning cirkuleras avloppsvattnet delvis eller helt. Detta minska belastningen på vattendraget 
nedströms från gruvan. Skadliga ämnen och hanteringen av dem är en viktig fråga särskilt lokal. Frågans  
betydelse ökar ytterligare i framtiden när de planerade gruvprojekten och utvidgningarna genomförs.
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Brett spektrum av skadliga ämnen

Det finns ett stort antal ämnen som är farliga och skadliga för naturen och nya ämnen identifieras varje år. De 
olika ämnena har varierande betydelse beroende på region. Uppföljning av ämnena görs i anslutning till de 
tillståndspliktiga aktörernas program för obligatorisk kontroll när detta konstateras vara nödvändigt. Dessutom 
har miljöförvaltningen ett eget program för uppföljning av skadliga ämnen. Programmen för obligatorisk kontroll 
granskas och ändras så att de motsvarar föreskrifterna i förordning 1090/2016. 

Av de skadliga föreningarna har till exempel organiska tennföreningar (TBT) använts i bottenfärgerna på 
havsgående fartyg för att förhindra att alger fäster sig i fartygens skrov. I kustområdet har förekomsten av 
organiska tennföreningar utretts i ytvatten, renat avloppsvatten, fisk och sediment. I prover från vattendragen 
upptäcktes inte förekomster som överskrider miljökvalitetsnormerna (EQS), men det kalkylmässiga EQS- 
värdet för organiska tennföreningar (TBT) överskreds dock i sedimentet. Sedimentets gränsvärde har dock 
inte definierats i den förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön som nämns ovan. Ett 
motsvarande läge är typiskt också på andra håll längs den finska kusten. Särskilt frågan om TBT måste  
beaktas i anslutning till eventuella muddringar av vattendrag.

Av de ämnen som fjärrtransporteras i luften samlas till exempel kvicksilver till de nordliga områdena från 
olika delar av Europa och från områden utanför Europa. Även markanvändningen (jordbruksåtgärder) har  
bedömts ha inverkan på kvicksilverbelastningen. Kvicksilvret samlas slutligen i vattendragen och i  
organismerna. Kvicksilverhalterna följs upp både i miljöförvaltningens uppföljningsprogram och vid behov inom 
den obligatoriska kontrollen. Den miljökvalitetsnorm (EQS) som används för kvicksilver vid klassificering av 
vattendragens kemiska status har förändrats efter rapporteringen av den första vattenförvaltningsomgången. 
I dag har miljökvalitetsnormen fastställts i förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 
(1090/2016) för abborre samtidigt som gränsvärdet har sänkts. 

Effektivisering av vattenskyddet inom skogsbruket

Skogsbruket är en betydande aktör i Torne älvs vattenförvaltningsområde. I avrinningsområdena för vatten-
dragens övre lopp är skogsbruket ställvis den enda belastningskällan till följd av mänsklig verksamhet. Den 
huvudsakliga orsaken till slambildning i små strömmande vattendrag och sjöar är näringsbelastning,  
förändringar i vattenföringen och vattenstånden samt ökad förekomst av suspenderade partiklar och humus. 
Skogsbruksåtgärder tillsammans med tidigare röjningar av bäckfårorna är den främsta orsaken till att små  
vattendrag behöver restaureras.

Det tryck som skogsbruket riktar mot vattnen håller inte på att minska. Användningen av virkesresurserna 
i landskapet väntas öka betydligt om de planerade bioraffinaderiprojekten genomförs. Vattenskyddsprojekt 
genomförs som naturvårdsprojekt, men deras finansiering har minskat. Enligt de senaste undersökningarna 
finns det också tecken på att de konsekvenser av dikningar som ökar näringsbelastningen är långvarigare och 
till och med blir starkare med tiden, vilket står i strid med det som man antagit tidigare. Dessutom förstärker 
klimatförändringen de negativa konsekvenserna för vattendragen. Vattenskyddet inom skogsbruket har för-
bättrats, men vattendragens status återhämtar sig långsamt. Allt detta medför ökande utmaningar för vatten-
skyddet inom skogsbruket.

Genomförande av åtgärderna inom jordbruket i praktiken

Jordbruket har koncentrerats till vattenförvaltningsområdets södra delar. För att minska belastningen är det 
väsentligt att i områden som har koncentrationer av boskapsskötsel sänka näringsbalansen inom åkerodlingen 
och åkrarnas fosforhalter som är högre än tillfredsställande. Jordbrukets näringsbalanser har sjunkit under de 
senaste tjugo åren och de fortsätter att minska. I vattenförvaltningsplanen fastställdes som mål för gårdar som 
ansökte om jordbrukets grundstöd att 70 procent av gårdarna skulle ansöka om miljöersättning. Något över  



17

60 procent av gårdarna har ansökt om ersättningar, men i områden som domineras av boskapsskötsel är gra-
den av förbindelse dock betydligt högre. Nästan 90 procent av den areal som presenteras i vattenför- 
valtningsplanen omfattas av balanserad användning av näringsämnen. 

Urvalet av åtgärder för miljöersättning är mindre än i Södra Finland, vilket försämrar ersättningens genom-
slag inom vattenskyddet. På jordbruk som ligger i de viktigaste avrinningsområdena med tanke på vatten-
skyddet ska den ändamålsenliga inriktningen av åtgärderna främjas också med gårdsspecifika rådgivnings- 
besök som tillhör rådgivningsåtgärden, varvid rådgivaren kan styra valet och placeringen av vattenskydds-
mässigt effektiva åtgärder till de rätta objekten.

Översiktsplaner för naturens mångfald och våtmarker i jordbruksområden har utarbetats i vattenförvaltnings- 
området 

i Torneå och Övertorneå områden. I planerna föreslås restaurering och vård av existerande våtmarker samt 
grundande av nya våtmarker. Våtmarkerna i jordbruket har i allmänhet många effekter och utöver vatten- 
skyddet har de också betydelse som en faktor som ökar mångfalden i naturen. Genomförandet av de våt- 
marker som föreslås i översiktsplanerna borde också främjas med projektfinansiering.

Tryggande av grundvattnen

Grundvattnen i vattenförvaltningsområdet är i huvudsak av god kvalitet. Mänsklig verksamhet utsätter  
dock grundvattenområden för belastning särskilt i kommuncentra och byasamhällen. De väsentliga frågorna 
anknyter till behovet att bibehålla en god kemisk status för grundvattnen. 

Verksamheter som hotar grundvattnet är bosättning och tätbebyggelse, industri- och företagsverksamhet, 
väghållning och trafik, landsbygdsnäringar samt tagande av jordmaterial. De viktigaste objekten för åtgärderna 
för att trygga grundvattnet är grundvattenområden av klass I, i vilka det i allmänhet finns en vattentäkt som är i 
drift. 

I vattenförvaltningsområdets grundvattenområden har förlagts många verksamheter som hotar grund-
vattnets kemiska status, såsom tagning av jordmaterial, bosättningscentra, företagsverksamhet, förorenade 
markområden och trafikleder.

Föregripande skydd av grundvattnet är den primära åtgärden för att bibehålla grundvattnets goda status. 
Skyddet av grundvattnet ska ges större betydelse vid planeringen av markanvändningen än tidigare. Be- 
lastningen av grundvattnen minskar när riskobjekt placeras utanför grundvattenområden och konstaterade  
riskobjekt avlägsnas från grundvattenområden bl.a. genom att förorenade markområden saneras och mark- 
täkter eftervårdas. Det bästa sättet att trygga grundvattnets kvalitet är att lämna grundvattenområdena i ett  
naturligt tillstånd.

Förbättring av vattenbiotoperna

Med förbättring av vattenbiotoperna avses att man utför åtgärder som förbättrar vattendragets status i själva 
vattendraget eller i dess omedelbara närhet. Sådana åtgärder är olika åtgärder som vidtas i syfte att minska 
vattendragets interna och externa belastning och förbättra vattendragets strukturella status. 

Den strukturella statusen har försämrats i många vattendrag även om detta inte alltid syns i klassificeringen 
av vattendragets ekologiska status. Statusen kan ha försämrats till exempel till följd av röjning eller byggnad av 
dammar eller vägar som förhindrar organismernas vandringar. De viktigaste åtgärderna i fråga om reglerade-
vatten är projektet för att utveckla regleringen av Tengeli älvs vattendrag och öppnandet av en vandringsled från 
Torne älv till Tengeli älvs vattendrag. I projekt för utveckling av regleringarna ska man inte bara tänka på vatten-
vårdens mål utan även på målen för hanteringen av översvämningsrisker och på sammanjämkningen av dessa 
mål.
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Statens roll som finansiär och genomförare av restaureringsprojekt har minskat. Därför kräver genom- 
förandet av restaureringsprojekt samarbete samt lokala aktörers aktiva insatser. En förutsättning för att  
restaureringsprojekten kan förverkligas är att det regionala och lokala samarbetet ökar och finansieringsbasen 
görs bredare.

Ett exempel på detta är det planerade projektet för restaurering av vattendrag i Lappland VESKU. Projektet 
har som mål att aktivera lokala aktörer till restaurering och vård av vatten i egen regi. Ett ytterligare mål för  
projektet är att främja vattenvården genom att skapa verksamhetsmodeller som lämpar sig för omständig-
heterna i norr samt bygga upp en förmedlarorganisation för att inleda småskaliga projekt för restaurering 
och vård av vattendrag och stödja projekten.

I fråga om fiskeriekonomiska restaureringsprojekt är målet också att engagera andra finansiärer vid sidan 
av staten. Fiskeriekonomiska restaureringar av strömmande vatten som finansieras via NTM-centralen i  
Lappland inriktas på åar och älvar som har stor betydelse för hotade vandringsfiskstammars förökning och 
yngelproduktion. 

Restaurering av avrinningsområden behövs i många avrinningsområden där dikningar har försämrat eller 
fortsätter att försämra vattnens status. 

Tryggande av statusen för vatten som har en utmärkt eller god status

Huvuddelen av sjöarna och älvarna i Torne älvs vattenförvaltningsområde har en utmärkt eller god status.  
För att trygga statusen för dessa vatten bör man särskilt tänka på att utnyttja styrningen av placeringen i an-
slutning till planeringen av markanvändningen och utfärdandet av miljötillstånd samt vattenskyddsåtgärderna 
inom skogsbruket. I fortsättningen ska kunskaperna om placeringen av vatten som har en utmärkt eller god 
status och om de faktorer som påverkar vattnens status främjas hos dem som utarbetar planer och fattar be-
slut om området. Dessutom kräver många vattendrag som vid planeringen av vattenvården placerats i  
kategorin god vattenstatus restaureringsåtgärder för att denna status kan förbättrats eller bibehållas. 

Beaktande av vattenvården i planläggningen och i styrningen av byggandet

Vid planläggningen och den övriga områdesanvändningen ska behovet att skydda grund- och ytvattnen  
beaktas, likaså användningsbehoven. På alla planeringsnivåer (landskaps-, general- och detaljplanerna) är 
målet att åstadkomma vattenförvaltningsmässigt hållbara planer och lösningar med hjälp av de medel som 
finns i markanvändnings- och byggnadslagen. Även inom styrningen av byggandet ska alla medel som  
markanvändnings- och bygglagstiftningen erbjuder användas för att vattenvårdens mål ska uppnås. 

När en plan utarbetas ska yt- och grundvattnen beaktas i allt högre grad i utredningar och konsekvens- 
bedömningar. Den avrinningsområdesvisa granskningen ska alltid utsträckas utanför planläggningsområdet 
när det behövs.

Det är fortsättningsvis särskilt viktigt att förhindra att statusen för vatten som har en utmärkt eller god status 
försämras. Med hjälp av planläggning och tillståndsprövning ska man styra särskilt områdesanvändning och 
byggande som har en negativ effekt på vattnens status eller placeringen av annan verksamhet som är skadlig 
för miljön. Vid beslut om dispenser ska målen för vattnens status beaktas. 

Genomförandet av åtgärderna

Genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna beror på väldigt många olika instansers handlingar. 
Sådana instanser är t.ex. verksamhetsutövare, företag, hushåll, medborgarorganisationer, statens sektors-
myndigheter, regionförvaltningsverken, kommuner, landskapsförbund, forskningsinstitut, intresse- 
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organisationer, föreningar och många frivilliga aktörer.Det är emellertid de privata aktörer (bl.a. verksamhets-
utövare, medborgare, organisationer) som med sina åtgärder påverkar vattnens status som har det primära 
ansvaret för att genomföra åtgärderna. Många åtgärder som främjar vattenskyddet bygger på frivillighet och på 
olika aktörers samarbete och beredskap att utveckla och delta i deras finansiering och genomförande. Även 
många styrmedel bygger på frivillighet. 

Det är viktigt att trygga tillräckliga resurser för att säkerställa den offentliga sektorns och verksamhets-
utövarnas verksamhet. Statens och kommunernas möjligheter att främja genomförandet av åtgärderna har 
försämrats till följd av sparåtgärderna inom den offentliga förvaltningen och i takt med att finansieringen till 
vattenskyddet minskat. 

I fortsättningen måste allt större satsningar göras på att utveckla nya samarbetsformer och finansiering-
skanaler. Centrala åtgärder ska utformas till projekt och finansiering ska sökas från olika källor. I fortsättningen 
gäller det också att söka allt mer finansiering för vattenvårdsåtgärder i EU:s olika finansieringskanaler. Sam-
arbetsprojekten för genomförandet av vattenvårdsåtgärder med Sverige bör fortsätta. 

Att utveckla och inrikta finansieringen är endast en av metoderna som står till buds för genomförandet av 
vattenförvaltningsplanerna. En stor del av genomförandet sker genom att utveckla den nuvarande verksam-
heten, till exempel genom att förbättra förhandsplaneringen, inrikta forskningen och effektivisera rådgivningen 
och utbildningen via olika rådgivningsorganisationer. Styrningen av myndighetsfunktionerna och samman-
passningen av olika funktioner spelar en viktig roll. Åtgärderna inom de tillståndspliktiga verksamheterna är 
i huvudsak i linje med det nuvarande förfarandet och baserade på miljötillstånd. Verkställandet av vattenför- 
valtningsplanerna och ordnandet av finansieringen kräver mycket samarbete och att olika instanser  
engagerar sig för åtgärderna. Det är viktigt att få olika instanser att engagera sig för vattenvårdens mål och 
genomförande samt att utreda hur medborgarna kan aktiveras för åtgärderna och hur de krav som en god  
status för vattnen beaktas i den dagliga verksamheten i olika sektorer.
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Arbetsprogrammet för översyn över planen 

I arbetsprogrammet meddelas vad vattenvård handlar om, hur vattenförvaltningsplanen och dess åtgärdsprogram 
granskas och i vilken tidtabell planeringen förs vidare. Du kan ge respons på arbetsprogrammets innehåll.

Med vattenvård avses planmässig verksamhet i enligt med lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 
(1299/2994) som syftar till att ytvattnen har åtminstone en god ekologisk och kemisk status och att grundvattnen 
har en god kvalitativ och kvantitativ status. Som ytvatten räknas sjöar, älvar och kustvatten. Miljömyndigheterna 
svarar för planeringen av vattenvården, men planeringen och genomförandet kräver omfattande växelverkan 
och deltagande. 

Finland är indelat i vattenförvaltningsområden av vilka Torne älvs vattenförvaltningsområde är ett. Den första 
förvaltningsplanen för respektive vattenförvaltningsområde utarbetades år 2009. Översyn över planerna gjordes 
år 2015. De gällande vattenförvaltningsplanerna och åtgärdsplanerna fram till år 2021 finns på adressen  
http://www.miljo.fi/paverkavatten. Nu uppdateras dessa planer och program för perioden 2022–2027. 

Vattenvården planeras i samarbete 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) planerar vattenvården i sina verksamhetsområden 
under miljöministeriets styrning. På riksplanet är de viktigaste medverkande i planeringen Finlands miljöcentral 
SYKE och Naturresursinstitutet Luke. Regionförvaltningsreformen kommer att ha inverkan på hur planeringen 
ordnas men principerna ska förbli oförändrade.

Planeringen av och samarbetet inom vattenvården sker i huvudsak på NTM-centralernas verksamhets-
områden. En central princip för planeringen är öppet och deltagande samarbete. Under översynen av vatten-
förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen hörs alla berörda parter. Miljöministeriet ordnar riksomfattande 
evenemang för intressentgrupper och NTM-centralerna ordnar inom ramen för sina möjligheter regionala  
evenemang under samrådsförfarandet och i olika skeden av arbetet med översynen av planerna. 

Regionala samarbetsgrupper för vatten- och havsvård har en central betydelse för planeringsarbetet. I sam-
arbetsgrupperna medverkar statliga och kommunala myndigheter som har inverkan på vattnens användning, 
skydd och status, näringsutövare, organisationer, ägare till vattendragsområden, centrala forskningsinstitut 
samt vattnens användare och även andra aktörer beroende på NTM-centralernas betoningar. Information om 
sam-arbetsgruppernas sammansättning finns på vattenförvaltningsområdenas webbplatser (se kapitlet Kontakt-
information i slutet av detta dokument). 

Samarbetet med Sverige

Finland och Sverige utarbetar vattenförvaltningsplaner för sina egna territorier. Dessa planer sammanpassas i 
enlighet med finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sköter 
om samarbetet med Norrbottens länsstyrelse och finsk-svenska gränsälvskommissionen. Kommissionen är 
ländernas samarbetsorgan i fråga om vattenförvaltningsområdet och den bidrar till sammanpassningen av  
planerna. Kommissionen fastställer eller avvisar förslagen till vattenförvaltningsplan för sin del. 

För den planeringsperiod som inletts har utarbetats ett gemensamt arbetsprogram i syfte att göra det möjligt 
att sammanpassa vattenförvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen bättre än tidigare.

file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\xctmtjbg.02v\www.miljo.fi\paverkavatten
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Vattenvården anknyter till havsvården och hanteringen av 
översvämningsrisker 

Vid planeringen av vattenvården, havsvården och hanteringen av översvämningsrisker beaktas målen och 
åtgärderna i dessa tre områden. De åtgärder som gäller avrinningsområden och kustområden i den riks- 
omfattande havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram presenteras i huvudsak i vattenförvaltningsplanerna. 
Åtgärderna i kustområdet sammanpassas mer ingående än tidigare i fråga om eutrofieringen och om ämnen 
som är skadliga och farliga för vattenmiljön. I havsförvaltningsplanen granskas havsmiljön på ett mångsidigt 
sätt. Planen omfattar inte bara kustvattnen utan också Finlands högsjöområde. Utöver bekämpning av  
eutrofieringen och skadliga ämnen syftar havsvården till att uppnå en god status bl.a. i fråga om följande  
omständigheter: naturens mångfald, främmande arter, kommersiella fiskarter, havsbottnens orördhet, ned- 
skräpning och buller under vattnet. Vid utarbetandet av havsförvaltningsplanen bedrivs samarbete med de  
övriga länderna i Östersjöområdet. Målet är att inleda samrådsförfarandena samtidigt, men förfarandenas 
längd kan variera.

Inom havsvård har den andra planeringsomgången inletts. Samrådsförfarandet som gäller definitionen av  
en god status för havet, uppskattning av havets status och miljömålen inleddes 8.1.2018 och slutförs 
16.2.2018. År 2019 ordnas samråd om havsförvaltningsplanens uppföljningsprogram. Samrådsförfarandet 
för åtgärdsprogrammet för havsvård inleds samtidigt med samrådsförfarandet för vattenförvaltningsplanen år 
2020. 

Inom planeringen av hanteringen av översvämningsrisker hörs våren 2018 medborgare och intressent-
instanser om förslag till områden som är utsatta för betydande översvämningsrisk. Detta skede genomförs  
nu för andra gången. Utifrån den kan man utse nya riskområden eller avlägsna områden som nu utsetts till  
riskområden eller ändra på områdenas gränser. Senare är det också möjligt att delta i samrådet om planerna för 
hantering av översvämningsrisker samtidigt med samrådet om vatten- och havsförvaltningen. För det regionala 
samarbetet utses år 2018 översvämningsgrupper vilkas verksamhet har kopplingar till vattenförvaltningsarbetet.

Havsvården och hanteringen av översvämningsrisker bygger på likadana direktiv som är bindande för de euro-
peiska staterna som vattenvården. Havsförvaltningen regleras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 
(1299/2004) och hanteringen av översvämningsrisker i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010). Vid 
vattenvården beaktas också målen för dricksvatten-, natur- och fågeldirektiven. Mer information om planeringen 
av havsvården och hanteringen av översvämningsrisker finns på adressen: www.miljo.fi/paverkavatten.

file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\xctmtjbg.02v\www.miljo.fi\paverkavatten
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Planeringens tidtabell och skeden

Uppdateringen av vattenförvaltningsplanerna och översynen över åtgärdsprogrammen för perioden 2022–
2027 fortskrider stegvis inom ramen för de frister som meddelas i vatten- och havsvårdslagen (bild 7). År 2018 
slutförs arbetet på arbetsprogrammet för översynen över vattenförvaltningsplanen och på tidtabellen samt 
utarbetas ett sammandrag över de väsentliga frågorna. Programmen för uppföljning av yt- och grundvattnens 
status uppdateras och bedömningen av vattnens status inleds. Statusuppskattningarna blir färdiga under år 
2019 och läggs fram tillsammans med förslaget till vattenförvaltningsplan innan klassificeringen fastställs  
slutligen. 

Tidtabell för planeringen av vattenvården  
fram till år 2021

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Samråd om arbetsprogrammet, tidtabellen och centrala frågor

Samråd om miljörapportens uppgörande och innehåll

Översyn av vattenförekomsternas gränser och särdrag

Utarbetande av uppföljningsprogram för yt- och grundvatten 

Rapportering om åtgärderna i den föregående vattenförvalt-
ningsplanen

Preciseringar i beteckningen av kraftigt modifierade vatten

Uppskattning av yt- och grundvattnens status (klassificering) 

Fastställande av miljömålen

Uppdatering av åtgärdsprogrammet eller -programmen

Uppgörande av förslag till vattenförvaltningsplan

Uppgörande av miljörapport om vattenförvaltningsplanen 

Samråd om förslaget till vattenförvaltningsplan

Samråd om planens miljörapport

Komplettering av förslaget utifrån samråden

Behandling av vattenförvaltningsplanerna i statsrådet

Samarbetsgruppernas medverkan

Genomförande och uppföljning av den förra omgångens åtgärder

Genomförandet av åtgärds- och uppföljningsprogrammet börjar 
år 2022 

Bild 7. Tidtabellen för planeringen av vattenvården per kvartal (1–4) fram till slutet av år 2021. 

Genomförandet och effekterna av pågående åtgärder för vattenvård följs upp kontinuerligt. Läget inom  
genomförandet av åtgärderna rapporteras till EU i slutet av år 2018. År 2019 och 2020 preciseras vatten- 
vårdens miljömål och planeras åtgärder för att uppnå dem. År 2020 färdigställs ett förslag till preciserad  
vattenförvaltningsplan. Planen färdigställs utifrån respons från samrådsförfarandet och godkänns i statsrådet 
före utgången av år 2021. Efter detta inleds den tredje vattenförvaltningsperioden.
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Planeringen gäller yt- och grundvatten

Målen för vattenvården gäller alla ytvatten oberoende av deras storlek, egenskaper eller läge. För planeringen 
av vattenvården har ytvattnen indelats i vattenförekomster, som är älvar och sjöar samt delar av dem samt 
delar av kustvattnen. 

Efter det finns en stor mängd vatten i vattenförvaltningsområdet, är det inte möjligt att studera varje enskilt 
vattendrag separat. Under den andra vattenförvaltningsperioden granskades alla sjöar med en areal på mer än 
1 km2 och alla älvar med ett avrinningsområde på mer än 100 km2 i vattenförvaltningsområdet separat. Under 
vattenförvaltningens tredje planeringsperiod är avsikten att granska alla sjöar som har en areal på över 50 ha 
och älvar med ett avrinningsområde på över 50 km2. Mängden vattenförekomster som ska granskas ökar när 
älvar med mindre avrinningsområden tas med i planeringen av vattenvården. I mån av möjlighet granskas även 
mindre åar och sjöar om de bedöms vara särskilt betydande med tanke på vattenvården eller andra skydds- 
och användningsbehov. Dessutom åtgärdas de fel och inkonsekvenser som tidigare observerats i vatten- 
förekomsternas avgränsningar.

De grundvattenförekomster som granskas inom vattenvården har omfattat grundvattenområden som är  
viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning (klass I och II). Mängden grundvatten-
förekomster som ska granskas kommer att förändras. Orsaken till detta är den nya klassifikationen av grund- 
vattenområden. Grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenför-
sörjning, som tidigare klassificerades i klass I och II, granskas på nytt i syfte att placera dem i klasserna  
1 och 2. De får dessutom beteckningen E om det finns betydande ytvattenekosystem och terrestra ekosystem 
i området som är direkt beroende av dem. De nuvarande områdena i klass III placeras i klasserna 1 eller 2 om 
de lämpar sig för vattenförsörjning. Områden som inte lämpar sig för vattenförsörjning avlägsnas från klass-
ifikationen av grundvattenområden eller ges beteckningen E, om ytvattenekosystem och terrestra ekosystem 
är direkt beroende av dem. 

Den mänskliga verksamhetens inverkan på vattnets status 
bedöms

Belastningsuppskattningar 

Det behövs uppskattningar av näringsbelastningen (i praktiken fosfor och kväve) från källor av punktbelastning 
och diffus belastning som transporteras ut i vattendragen för att vattenvårdsåtgärderna kan inriktas på rätt sätt. 
Belastningen uppskattas med miljöförvaltningens modell WSFS-VEMALA och uppgifter från förvaltningens 
övervaknings- och belastningsdatasystem (VAHTI). Belastningsuppskattningarna utnyttjas när vattnens status 
bedöms och åtgärdsprogram utarbetas. Vid sidan om uppgifter om näringsämnen sammanställs tillgängliga 
data om belastningen genom suspenderade partiklar och förekomsten av ämnen som är skadliga och farliga 
för vattenmiljön. En uppdaterad version av VEMALA tas i bruk våren 2018. 

Förändringar till följd av vattenbyggnad 

Den mänskliga verksamhetens inverkan på den strukturella statusen för alla vattenförekomster samt på varia-
tionen av vattenståndet i sjöar och flödet i strömmande vattendrag utvärderas utifrån alla tillgängliga uppgifter. 
Uppskattningen av förändringen används vid klassificering, planering av åtgärder och beteckningen av vatten 
som konstgjorda eller kraftigt modifierade.
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Vattenbyggandet har modifierat en del vattenförekomster kraftigt. Uppdämda eller uppgrävda bassänger, 
kanaler och andra vattenförekomster som är helt byggda av människan har betecknats som konstgjorda. En 
del av vattenförekomsterna har betecknats som kraftigt modifierade. I dem har mänsklig verksamhet medfört 
så stora förändringar i strukturen och vattenföringen att det inte är möjligt att uppnå en god ekologisk status 
utan att förorsaka betydande olägenheter för viktiga former av användning av vattendraget, bl.a. över- 
svämningsskydd, produktion av vattenkraft och rekreation. Vid fastställandet av miljömålet för dessa vatten-
förekomster har vattnens viktiga användningsform beaktats. För dessa vattenförkomester ställs således upp 
lägre mål än för andra vattenförekomster. På den tredje omgången utvärderas graden av förändringar i  
vattnen och beteckningsgrunderna på nytt. 

Effekter av mänsklig verksamhet på grundvattnen 

Om grundvattenförekomster som på grund av mänsklig verksamhet eventuellt inte når en god status insamlas 
kvalitetsdata för en mer ingående analys. Om mänsklig verksamhet observeras försämra grundvattnets kvalitet 
i betydande grad, utses grundvattenförekomsten till ett riskområde. I fråga om eventuella nya och existerande 
riskområden granskas och uppdateras betydande tryck som riskfaktorerna orsakar. Grundvattenförekomster 
om vilka kvalitetsdata saknas har tidigare utsetts till utredningsobjekt. Kvalitetsdata samlas in för att effekter-
na av mänsklig verksamhet kan uppskattas så pålitligt som möjligt.

Vattnens status uppskattas utifrån nytt material 

Ytvattnens status

Vid uppskattningen, dvs. klassificeringen, av ytvattnens status som nu utförs för tredje gången är den allmänna 
principen och förfarandena oförändrade. Ekologisk status fastställs primärt utifrån biologiska material. Som 
stöd för uppskattningen används fysikalisk-kemiska mätunderlag och uppgifter om de hydrologisk-morfologiska 
förändringarna. Som resultat indelas ytvattenförekomsterna i fem ekologiska statusklasser: hög, god, måttlig, 
otillfredsställande eller dålig. I klassificeringen används i huvudsak material från åren 2012–2017. Material från 
år 2011 och 2018 används till den del de är tillgängliga och kompletterar klassificeringen. Utmaningen kommer 
att vara att det endast finns lite uppgifter som kan användas för att uppskatta statusen för små vatten. Därför 
måste uppskattningen delvis göras med hjälp av gruppering och sakkunnigbedömning. Grupperingen av små 
sjöar bygger på modeller som gjorts utifrån heltäckande material. Som stöd för sakkunnigbedömningen  
används bl.a. kartstudier och bedömning av det tryck som riktas mot vattendraget 

Människans verksamhet gör att ämnen som är farliga och skadliga för miljön kommer ut i vattenmiljön. Ett 
mål för vattenvården är att yt- och grundvattenförekomster har en god kemisk status. Detta förutsätter att före-
komsten av dessa ämnen underskrider de gränsvärden som föreskrivs i förordningen om ämnen som är farliga 
och skadliga för vattenmiljön. Den inventering av utsläpp av ämnen som är farliga och skadliga för ytvatten som 
utarbetades per vattenförvaltningsområde under den förra omgången kompletteras med 12 nya ämnen. Vid 
klassificeringen av ytvattnens kemiska status utnyttjas resultaten av uppföljningen och verksamhetsutövarnas 
obligatoriska kontroll. För kemisk status används endast två klasser: god och ej god.
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Grundvattnens status

Grundvattenförekomster klassificeras utifrån deras kemiska och kvantitativa status som goda eller dåliga. 
Klassificeringen görs för grundvattenförekomster som betecknats som riskområden, i vilka mänsklig verk-
samhet hotar vattnets kvalitet eller mängd. Om tryck som orsakas av mänsklig verksamhet inte identifieras vid 
riskbedömningen, anses grundvattnet ha en god status. 

Vid bedömning av grundvattnens kvantitativa status följer man upp huruvida mänsklig verksamhet 
påverkar grundvattennivån. När vattennivån sjunker kan grundvattenförekomstens status försämras 
betydligt. Detta kan påverka terrestra ekosystem som är beroende av grundvattnet eller leda till att miljömål 
för ytvatten inte uppnås. Vid bedömning av grundvattnens kemiska status jämförs de årliga medeltalen för 
förekomsten av skadliga ämnen med de miljökvalitetsnormer som slagits fast för grundvattnet och granskas 
hur förekomsterna eventuellt påverkar den övriga miljön, särskilt ytvatten och terrestra ekosystem som har 
samband med grundvattnet och användningen av grundvattnet som dricksvatten. 

Uppföljningsprog

Vid kontrollen av uppföljningsprogrammet för yt- och grundvattnen beaktas nya vattenförekomster, upp- 
följningen av ämnen som är skadliga och farliga för vattenmiljön, den biologiska uppföljningens täckning och 
grupperingen av sinsemellan likartade vattenförekomster. För uppföljningarna har utvecklats nya verktyg och 
metoder. Ett exempel är kartläggning på distans. 

Miljömål ställs upp för vattenförekomsterna

Det ursprungliga målet för vattenvården är att uppnå en god ekologisk och kemisk status för ytvattnen och 
en god kemisk och kvantitativ status för grundvattnen senast år 2015. I de första vattenförvaltningsplanerna 
bedömdes möjligheterna att uppnå målen och lades fram en uppskattning om tidtabellen för uppnåendet av 
målen. I områden där belastningen är störst eller som lider av många problem blev det nödvändigt att senare-
lägga den målsatta tidpunkten med 6 eller 12 år, dvs. fram till år 2021 eller år 2027, vilket lagstiftningen tillåter. 
Den lindring av målen som direktivet tillåter har tills vidare inte tagits i bruk i Finland. 

Vid fastställandet av miljömålen beaktas särskilda områden, som är områden som används för tagning av 
hushållsvatten, vatten som anknyter till Natura 2000-områden som är beroende av vattnet och vatten som 
anknyter till EU-badstränder. Dessutom granskas viktiga former av användning av vatten som betecknats till 
konstgjorda eller kraftigt modifierade samt nya, betydande projekt som planeras på vattenförvaltningsområdet. 
För dem finns separata lagstadgade förfaranden för bedömning huruvida det är möjligt att avvika från vatten-
vårdens allmänna mål. 

Miljömålen kontrolleras med hjälp av information om uppföljningen av genomförandet av åtgärderna, den 
nya klassificeringen av yt- och grundvatten, planeringen av åtgärderna samt information om förändringar som 
skett i verksamhetsmiljöerna. 

Åtgärderna planeras i samarbete 

De åtgärder som behövs för att förbättra och upprätthålla vattnens status planeras separat för varje verk-
samhetsområde. Samtidigt granskas också olika verksamheters och åtgärders sammantagna konsekvenser i 
högre grad än tidigare. Vid planeringen bedöms åtgärdernas och åtgärdsalternativens kostnadseffektivitet och 
effekt samt kostnadernas skälighet. Även de styrmetoder som stödjer genomförandet av åtgärderna och  
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utvärderingen av fördelarna utvecklas. Vattenförvaltningsområdenas åtgärder planeras i NTM-centralerna i 
samarbete med lokala aktörer och andra parter. Åtgärder som gäller eutrofiering och skadliga ämnen planeras 
och dimensioneras i samarbete på så sätt att de också stödjer uppnåendet av målen för havsvården. 

Vattenförvaltningsplanen ses över 

NTM-centralen i Lappland ser över vattenförvaltningsplanen för Torne älvs vattenförvaltningsområde. I vatten-
förvaltningsplanen presenteras bl.a. uppföljningsprogrammet för vattenförvaltningsområdets yt- och grund 
vatten, allmän information om hela vattenförvaltningsområdet, frågor som gäller hela vattenförvaltnings-
området, ett sammandrag över åtgärdsprogrammet och planens miljörapport. Uppgörandet av miljörapporten 
behandlas i detta samrådsdokument i ett separat kapitel. Det är möjligt att ta ställning till förslaget till reviderad 
vattenförvaltningsplan när det läggs fram för samråd år 2020.

Genomförandet av vattenvården främjas och följs upp

Verkställandet av vattenförvaltningsplanerna fram till år 2021 pågår i alla verksamhetssektorer och områden. 
Framsteg har gjorts i fråga om genomförandet av de centrala styrmetoderna och olika ministerier har aktivt 
deltagit i diskussionen av olika metoder för att främja vattenvården. Ministerier har gett spetsfinansiering till 
vattenvårdsobjekt och finansieringsmöjligheter har aktivt marknadsförts bl.a. med hjälp av webbplatsen Rahat 
pintaan. Verksamhet på regional och lokal nivå har getts stöd och understöd har beviljats centrala vatten-
vårdsobjekt.

En lägesrapport om verkställandet lämnas till EU-kommissionen i slutet av år 2018 och ytterligare en gång 
år 2021 som en del av rapporteringen om vattenförvaltningsplanerna. Kommunikationen om framstegen inom 
åtgärderna utvecklas.
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Bedömning av miljökonsekvenserna

Detta kapitel behandlar huvudprinciperna för bedömning av miljökonsekvenserna och redogör för hur bedömningen 
planeras bli genomförd när vattenförvaltningsplanerna kontrolleras. Vidare redogörs för hur resultaten kommer  
att beaktas i den fortsatta beredningen. Vi vill gärna ha respons på det som framförs i detta kapitel. Responsen 
används för genomförandet av bedömningen av miljökonsekvenserna.

Som en del av beredningen av vattenförvaltningsplanen och de åtgärdsprogram som anknyter till den görs en 
sådan bedömning av miljökonsekvenserna som avses i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av 
myndigheters planer och program. Syftet med bedömningen är att identifiera och beskriva de direkta och in- 
direkta konsekvenserna av genomförandet av planerna på människornas hälsa, levnadsförhållanden och  
trivsel, jordmånen, vattnet, luften, klimatet, växtligheten, organismer och naturens mångfald, samhällsstrukturen, 
den byggda miljön, landskapet, stadsbilden och kulturarvet och utnyttjandet av naturresurserna. Även inter-
aktionen mellan de faktorer som nämns ovan ska bedömas. I bedömningen av miljökonsekvenserna ingår två 
offentliga samråd av vilka det första är på gång just nu. Den gäller inledandet av beredningen av miljörapporten.

Hur bedömningen genomförs inom planeringen av vattenvården

Utgångspunkten för planeringen av vattenvården är att ytvattnens ekologiska och kemiska status och grund-
vattnens kvalitativa och kvantitativa status förbättras eller upprätthålls. Effekterna av genomförandet av vatten-
förvaltningsplanen på vattnens status blir bedömda i anslutning till den egentliga planeringen. Även kostnaderna 
uppskattas utifrån enhetliga grunder i hela landet som en del av planeringen av åtgärderna. En bedömning av 
miljökonsekvenserna enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 
omfattar också många andra konsekvenser som ska bedömas. I fråga om vattenvården är det viktig att uppta 
följande konsekvenser i granskningen: effekterna på:

• vattenförsörjningen
• näringarna 
• produktionen av vattenkraft
• fastighetens/markens värde
• rekreationsbruket
• mångfalden i naturen 
• vattennaturen och vattenekosystem
• terrestra ekosystem som är beroende av grundvattnet
• översvämningsskyddet
• målen för havsvården
• hälsan och säkerheten
• klimatförändringen och anpassningen till den
• landskapet, samhällsstrukturen, den byggda miljön, stadsbilden och kulturarvet

De viktigaste konsekvenserna som räknas ovan bildar ett ramverk för bedömningen som används för att 
välja ut åtgärder som förbättrar vattnens status. Bedömningsramen tillämpas separat på varje fråga som 
granskas. Till exempel när man granskar konsekvenserna för grundvattnen väljer man de konsekvenser i  
ramverket som är centrala för grundvattnen. Även eventuella andra konsekvenser kommer att identifieras.
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NTM-centralerna, som ansvarar för planeringen, utreder och bedömer de mest betydande miljö- 
konsekvenserna av de åtgärder eller de åtgärdsgrupper som granskas i vattenförvaltningsplanen i samarbete 
med sina egna samarbetsgrupper. Granskningen görs för de åtgärder som förknippas med betydande  
konsekvenser eller eventuella skillnader i åsikterna. Konsekvenserna jämförs också med ett alternativ läge där 
åtgärderna inte genomförs. Även effekternas betydelse bedöms. Avsikten är inte att göra separata utredningar 
eller undersökningar för bedömningen, utan bedömningen bygger på befintlig information. Därför är det viktigt 
till exempel med samarbetsgruppernas medverkan. 

Betydande miljökonsekvenser av genomförandet av vattenförvaltningsplanen samlas i miljörapporten, som 
också innehåller följande information:

• vattenförvaltningsplanens huvudsakliga innehåll, mål och relation till andra planer och program 
• miljöns nuläge och dess utveckling om vattenförvaltningsplanen inte genomförs  
• miljöns särdrag i det sannolika verkningsområdet
• miljöproblem och skyddsmål som är betydande med tanke på vattenförvaltningsplanen
• åtgärder om förebygger, minskar eller avlägsnar olägenheter
• grunderna för valet av alternativ 
• beskrivning av hur bedömningen har gjorts 
• beskrivning av genomförandet av uppföljningen 

Miljörapporten och ett allmänfattligt sammandrag av den tas med i förslaget till vattenförvaltningsplan. Den 
respons på miljörapporten som erhållits vid samrådsförfarandet beaktas när arbetet på planen slutförs. När 
statsrådet godkänner planen ges information om detta, och den färdiga planen och det färdiga programmet 
läggs fram offentligt.

I detta skede efterlyses respons på följande frågor

I detta skede kan allmänheten uttrycka sin åsikt om vattenförvaltningsplanens och miljörapportens utgångs-
punkter, mål och beredning. I fråga om genomförandet ber vi om att få respons exempelvis på huruvida det 
ramverk för bedömningen som beskrivs ovan innehåller de viktigaste frågorna som ska behandlas eller  
huruvida betydande konsekvenser saknas i förteckningen. Vi vill gärna också ha åsikter om vilka åtgärder  
eller vilken typ av åtgärder bedömningen av konsekvenserna särskilt ska inriktas på. Den respons som erhålls 
genom samrådsförfarandet sammanställs och används i det fortsatta arbetet.

NTM-centralerna hör separat de övriga myndigheterna om genomförandet av bedömningen av miljö- 
konsekvenserna och om omfattningen och precisionen av de uppgifter som lämnas i miljörapporten.
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Den allmänna utvecklingen som påverkar 
planeringen 

Vid den tredje vattenvårdsomgången beaktas förändringar som skett i verksamhetsmiljön efter att de tidigare  
vattenförvaltningsplanerna blev färdiga. Här behandlas några av de viktigaste förändringarna.

Den lagstiftning som påverkar vattenvården har delvis reformerats och vattenvården har aktivt främjats med 
program och strategier. Å andra sidan har det också skett förändringar i verksamhetsmiljön. Den för år 2020 
planerade reformen av regionförvaltningen sker mitt under planeringsperioden. När den genomförs, kommer 
den att påverka planeringen och genomförandet, men det är svårt att förutse dess konsekvenser i det här  
skedet. I slutet av detta dokument finns en förteckning över central lagstiftning som anknyter till vattenvården.

Klimatförändringen och beredskapen för översvämningar 

Klimatförändringen har många konsekvenser för vattendragen. Förändringarna i nederbörden och i snötäcket 
kan öka belastningen från land samtidigt som risken för översvämningar på vintern kan öka. I vattenför- 
valtningsplanerna framförs en uppskattning om klimatförändringens effekter på vattnen per vattenförvaltnings- 
område. Vattenvårdsåtgärderna bedöms också utifrån hur de främjar anpassningen till klimatförändringen. 

De första planerna för hantering av översvämningsrisker för områden med betydande översvämningsrisk 
godkändes år 2015. I Finland har betecknats sammanlagt 21 områden med betydande översvämningsrisk,  
men översvämningsskydd utförs också på andra områden. NTM-centralerna ansvarar för planeringen av  
hanteringen av översvämningsriskerna i vattendragsområden och vid havskusten. För planeringsarbetet har 
utsetts översvämningsgrupper där olika myndighetssektorer är representerade. Hanteringsplanerna kontrolleras 
samtidigt med vattenvårdsplanerna under beaktande av målen för vattenvården. Sammanpassning utförs också 
vid planeringen av åtgärderna. I bästa fall stödjer åtgärderna i olika planeringssystem varandra, men i extremfall 
kan man bli tvungen att avvika från vattenvårdens mål för att hantera översvämningsriskerna. 

Nya nationella riktlinjer som styr vattenvården 

Regeringen har flera spetsprojekt som förknippas med vattenvård. Målet med spetsprojektet Kretslopps- 
ekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts är att utnyttja de ökande möjligheterna inom kretslopps-
ekonomin. Åtgärder vidtas för att minska mängden näringsämnen och humus som sköljs ut i vattendraget och 
öka jordbrukets närings- och energisjälvsförsörjning. Målet är att affärsverksamhet inom kretsloppsekonomi 
ökar och nya arbetsplatser uppkommer genom att bereda reglering och lösningar som främjar återvinning, öka 
återvinningen av näringsämnen och effektivisera åtgärderna för att skydda Östersjön och vattnen samt genom 
att inleda ett försöksprogram för sanering av förorenade markområden och återvinning av jordmaterial.

Målet med Finlands nationella bioekonomistrategi är att skapa ny ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser 
genom ökad affärsverksamhet inom bioekonomi samt med produkter och tjänster med högt mervärde sam-
tidigt som de naturliga ekosystemens verksamhetsförutsättningar tryggas. 

Målet med den nationella utvecklingsplanen för den blå blåa bioekonomin 2025  är att lyfta fram tillväxt-
potentialen inom den blå bioekonomin, dvs. inom affärsverksamheter som bygger på vatten och på utnyttjande 
av vattennaturresurser, samt skapa ett nationellt ramverk för att möjliggöra tillväxt. Utvecklingsplanen siktar på 
ett mångsidigt utnyttjande av vattennaturresurserna. 

http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Spetsprojektet_for_istandsattning_av_vat(37133)
http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Spetsprojektet_for_istandsattning_av_vat(37133)
http://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategia/
http://mmm.fi/documents/1410837/1516671/Sinisen+biotalouden+kehittamissuunnitelma+25.11.2016/59427dec-711b-4ca3-be28-50a93702c393
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Den nationella energi- och klimatstrategin fram till år 2030 ger riktlinjer för konkreta åtgärder och mål på så 
sätt att Finland uppnår de energi- och miljömål som upptagits i regeringsprogrammet och avtalats tillsammans 
inom EU. Uppnåendet av målen förutsätter åtgärder inom alla branscher. 

Finlands vägkarta till kretsloppsekonomi 2016–2025 visar hur Finland går mot kretsloppsekonomin. I väg-
kartan finns följande avsnitt: Hållbart matsystem, skogsbaserade kretslopp, tekniska kretslopp, mobilitet och 
logistik samt gemensamma åtgärder. Av dessa avsnitt innehåller åtminstone de två första faktorer som på-
verkar vattnen. Avsnittet om skogen innehåller målet att effektivisera industrin och därigenom bl.a. öka 

användningen av trä, vilket kan påverka vattnens status genom belastningen från industrin och av- 
verkningarna och de övriga skogsbruksåtgärderna.

Projekt och program som påverkar planeringen 

För att effektivisera vattenskyddet inom jordbruket har genomförts bl.a. TEHO+-projektet 2011–2014. Miljös-
tödet för jordbruket är fortfarande det viktigaste styrmedlet för vattenskyddet inom jordbruket. För närvarande 
pågår miljöstödprogramperioden 2014–2020. 

Planeringen av åtgärderna för skogsbruket påverkas av den nationella skogsstrategin 2025 (Statsrådets 
principbeslut 12.2.2015), det av statsrådet godkända riksomfattande nationella skogsprogrammet 2015, den 
reformerade skogslagen som trädde i kraft år 2014 och de regionala skogsprogrammen.

Den förnyade miljöskyddsanvisningen för torvproduktion (på finska) gavs ut 2015. Det finns också färskare 
information om hanteringen av avrinningsvatten från torvproduktionen året runt och om vattenskyddet inom 
skogsbruket (bl.a. Tukos-projektets rapport 2011 (presentationsblad på svenska) samt Taso-projektets slutrap-
port (på finska) och övriga publikationer). 

Om fiskodling finns en relativt färsk anvisning om miljöskydd vid fiskodling (presentationsblad på svenska) 
samt jord- och skogsbruksministeriets nationella plan för styrning av vattenodlingens placering (på finska).

I fråga om utvidgningen av gruvindustrin fästs tillräcklig uppmärksamhet på miljökonsekvenserna och på de 
åtgärder som behövs. År 2015 publicerade Geologiska forskningscentralen rapporten om god praxis vid bedöm-
ningen av miljökonsekvenserna av gruvprojekt (på finska).

Det kommer att ske förändringar i mängden grundvattenförekomster som ska granskas inom vattenvården. 
Detta beror på att grundvattenområdena klassificeras om. Mer information om detta finns i avsnittet ”Planerin-
gen gäller yt- och grundvatten”.

Målet för utvecklingsprogrammet MONITOR2020 är att förnya miljöuppföljningarna i Finland fram till år 
2020. Bland de viktigaste målen är att skapa enhetliga verksamhetsförfaranden för uppföljningarna, automati-
sera uppföljningarna och engagera frivilligsektorn, medborgare och företag inom produktionen, lagringen och 
distributionen av uppföljningsinformation.

http://tem.fi/documents/1410877/2148188/Kansallinen+energia-+ja+ilmastostrategia+vuoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf/a07ba219-f4ef-47f7-ba39-70c9261d2a63
http://www.sitra.fi/artikkelit/kierrolla-karkeen-suomen-tiekartta-kiertotalouteen-2016-2025
http://www.ymparisto.fi/tehoplus
http://mmm.fi/documents/1410837/2000444/Nationell+skogsstrategi+2025/98bd419d-4e0b-4ca4-a260-ab7842653993
http://mmm.fi/documents/1410837/1721038/KMO2015ruotsi.pdf/fe4b12a0-e495-4954-875c-ff987430814c
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155221/OH_2_2015.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37043/SY_30_2011.pdf?sequence=5
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/133806/TASOhankkeen%20loppuraportti.pdf?sequence=2
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/133806/TASOhankkeen%20loppuraportti.pdf?sequence=2
http://www.ym.fi/download/OH_12013_Kalankasvatuksen_ymparistonsuojeluohje/e7852d64-f250-49cf-9afa-1a18547cb62e/52538
http://www.ym.fi/download/OH_12013_Kalankasvatuksen_ymparistonsuojeluohje/e7852d64-f250-49cf-9afa-1a18547cb62e/52538
http://mmm.fi/documents/1410837/1801200/Kansallinen+vesiviljelyn+sijainninohjaussuunnitelma/55a022d6-054b-4136-b8b3-bcae09e53379
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_222.pdf
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_222.pdf
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Ymparistoseurannoista_informaation_yhdistamiseen_MONITOR_2020__laatua_palvelukykya_ja_vaikuttavuutta
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LapinMateriaalipankki_JoonasLinkola

Information och de viktigaste 
informationskällorna

På den tredje planeringsomgången för vattenvården bereds följande två samrådsdokument. Olika instanser 
inbjuds att ta ställning till dokumenten under de halvårslånga samrådsförfarandena:

• Arbetsprogram och väsentliga frågor inom vattenvården 2022–2027 (samråd: 8.1–9.7.2018). 
• Förslag till vattenförvaltningsplaner fram till år 2027 (samråd: 2020–2021).

Samtidigt med samrådet finns en vattenkarta tillgänglig på adressen paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Kungörelser och handlingar som gäller Kemi älvs vattenförvaltningsområde hålls framlagda på kommunernas 
anslagstavlor och i NTM-centralerna i området. Allt material finns att få på adressen www.miljo.fi/paverkavatten. 
Utskrivna versioner finns att få på NTM-centralernas kundserviceställen. Man kan också fråga efter dem hos 
dem som sköter hemkommunens anslagstavla. Tidningsannonser om samrådsförfarandet har publicerats i de 
viktigaste dagstidningarna. NTM-centralerna begär dessutom utlåtande av centrala myndigheter, aktörer och 
andra instanser i sina egna verksamhetsområden. 

Mer information om samråden och om vattenvården i allmänhet finns att få på NTM-centralen i ditt område. 
Mer information om vattenvården finns på följande webbplatser: 

• Riksomfattande webbplats för vattenvården: www.miljo.fi/paverkavatten 
• Miljöförvaltningens tjänst för öppen information: www.syke.fi/sv-FI/Oppen_information
• Webbtjänst om sjöar och havsområden (på finska): www.jarviwiki.fi

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiinviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html%3FconfigBase%3Dhttp://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VaikutaVesiin/viewers/VesikarttaHTML5/virtualdirectory/Resources/Config/Default
file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\12uqu3xf.s5z\www.miljo.fi\paverkavatten
file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\SDLTempFileManager\12uqu3xf.s5z\www.syke.fi\sv-FI\Oppen_information
http://www.jarviwiki.fi
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Kontaktinformation

Responsen ska ges på webbplatserna dinasikt.fi eller utlåtande.fi eller lämnas till registratorskontoret 
för NTM-centralen i Lappland (helst i word-format):

NTM-centralen i Lappland   
PB 8060, 
96101 Rovaniemi
Finland   

E-post: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi 

Mer information om samrådsförfarandet och vattenvården får du från kundtjänsten (+358 295 020 900), 
webbplatsen eller kontaktpersonen för NTM-centralen i ditt eget område (e-postadresser:  
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi)

NTM-centralen i Lappland  Pekka Räinä, tfn +358 290 375 17
     Jari Pasanen, tfn +358 295 037 476
     Anu Rautiala, tfn +358 295 037 010 (grundvatten)

mailto:kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
mailto:fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
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Ordlista

Delområde för planeringen  
Åtgärdsprogrammen sammanställs av betydande delområden som används vid planeringen och som är 
betydande för planeringsarbetet, t.ex. sjöräcka, sjösystem eller en gren av ett sjösystem e.d. 

Ekologisk status  
Med ekologisk status avses en beskrivning av läget i ytvatten genom dess vattenorganismer. När statusen 
bedöms beaktas också vattnets kvalitet samt dess hydrologiska och morfologiska egenskaper. Den ekologiska 
statusen uttrycks genom en klassificering av vattnen i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande eller 
dålig. 

Grundvatten  
Med grundvatten avses alla de vatten som är under jordytan i den vattenmättade zonen och i direkt kontakt 
med berggrunden eller jordmånen. 

Grundvattenförekomst  
Med grundvattenförekomst avses grundvatten som är magasinerat som en sammanhängande vattenmassa 
i en akvifer eller flera akviferer. Med akvifer avses en tillräckligt porös och genomsläpplig mark- eller 
berggrundsbildning eller lager som tillåter antingen en betydande ström av grundvatten eller uttag av 
betydande mängder grundvatten.

Hydrologisk-morfologiska förändringar  
Hydrologisk-morfologiska förändringar beskriver förändringarna i älvarnas och sjöarnas struktur (morfologi) 
samt förändringar till exempel i vattenståndet och vattenföringen i ett vattendrag (hydrologi) jämfört med det 
naturliga tillståndet.

Kemisk status  
Med kemisk status avses en klassificering av prioriterade ämnen i enlighet med de miljökvalitetsnormer 
som fastställts för dem i lagstiftning på EU-nivå. Den kemiska statusen är god om miljökvalitetsnormerna för 
ämnena inte överskrids.

Klassificering  
Vattnets status klassificeras utifrån de förändringar som människans verksamhet orsakar i vattnet i jämförelse 
med ostörda vatten i naturligt tillstånd. Ytvatten klassificeras utifrån deras biologiska och kemiska status och 
grundvatten klassificeras utifrån deras kemiska och kvantitativa status.

Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program  
Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program gör det möjligt att ta 
hänsyn till miljöaspekterna redan i det inledande skedet av beredningen av planer och program.

Miljökvalitetsnorm  
Med miljökvalitetsnorm avses en i lagstiftningen fastställd förekomst av ett skadligt, farligt eller förorenande 
ämne i vatten, organismer eller sediment som inte får överskridas. Syftet med normen är att skydda 
människans hälsa eller miljön.
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Prioriterat ämne  
Prioriterade ämnen är ämnen eller ämnesgrupper som finns listade i bilagan till ramdirektivet för vattenpolitik. 
De används också som indikatorer för kemisk klassificering. För ämnen som finns på listan föreslås åtgärder 
för att minska användningen av dem. 

Ramdirektivet för vattenpolitiken  
Europaparlamentets och rådets direktiv (2000/60/EG) om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder 
på vattenpolitikens område. Direktivet trädde i kraft 22.12.2000. Syftet med direktivet är att skydda, förbättra 
och iståndsätta yt- och grundvatten på så sätt att deras tillstånd inte försämras och att deras tillstånd är minst 
bra överallt i EU:s område år 2015. I Finland har direktivet verkställts med nationella bestämmelser av vilka de 
viktigaste är lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och de förordningar som utfärdats med stöd 
av den.

Samarbetsgrupp 
En samarbetsgrupp är en grupp enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) med 
företrädare för olika intressegrupper som är sammankallad av NTM-centralen. Gruppen deltar i beredningen 
av ärenden som rör vattenvården.

Samråd  
Med samråd avses ett formbundet förfarande i vilket medborgare och olika aktörer kan uttrycka sin åsikt om 
det ärende som samrådet gäller. 

Typindelning  
Indelning av ytvatten (t.ex. älvar eller insjöar eller delar av dem) i olika typer enligt deras naturliga egenskaper. 
Typerna beskriver naturens egen variation i vattendragen. De klassificeringsgränser som används vid 
bedömningen av status beror på vilken typ ytvattenförekomsten tillhör. 

Vatten- och havsvårdslagen  
Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) är den viktigaste bestämmelsen genom 
vilken ramdirektivet för vattenpolitiken verkställs i Finland. I lagen ges föreskrifter om myndigheternas 
samarbete, utredningen av faktorer som påverkar vattnens status, klassificeringen av vattnen, planeringen av 
vattenvården och medborgarnas och olika instansers deltagande. Efter att de första vattenförvaltningsplanerna 
blev färdiga kompletterades lagen med bestämmelser om planeringen av havsvården.

Vattendrag  
Med vattendrag avses en helhet som bildas av insjövatten som har en gemensam avloppsälv till havet. 

Vattenförvaltningsområde  
Med vattenförvaltningsområde avses ett område som omfattar ett eller flera vattendragsområden samt till-
hörande grund- och kustvatten. Vattenförvaltningsområdet är definierat i statsrådets förordning (1303/2004) 
som ett enhetligt verksamhetsområde för vattenvård. 

Vattenförvaltningsplan  
En vattenförvaltningsplan är ett sammandrag över vattnens status, problem och planerade 
vattenvårdsåtgärder. Planen innehåller de omständigheter som föreskrivs i ramdirektivet för vattenpolitiken och 
uppdateras vart sjätte år. 
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Vattenvård  
Med vattenvård avses planlagd verksamhet vars syfte är att upprätthålla eller förbättra det kvalitativa och 
kvantitativa tillståndet i yt- och grundvatten och som grundar sig på ramdirektivet för vattenpolitiken samt lagen 
om vattenvård. 

Ytvatten  
Med ytvatten avses vattendrag ovan jord, såsom hav, sjöar, älvar och bäckar. 

Ytvattenförekomst  
Med ytvattenförekomst avses en avgränsad och betydande del av ytvattnen, såsom en sjö, ett vattenmagasin, 
en bäck, å, älv eller kanal, en del av en bäck, å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon i en åmynning eller 
en kustvattensträcka.

Åtgärdsprogram  
Handling som bifogas vattenförvaltningsplanen. Förteckning över åtgärder som behövs för att förbättra 
vattnens status samt övrig information som kompletterar vattenförvaltningsplanen och som behövs som grund 
för planeringen. 

Ämnen som är farliga för hälsan  
Ämnen som är farliga för vattenmiljön är farliga ämnen fastställda enligt ramdirektivet för vatten samt sådana 
giftiga, långsamt nedbrytbara och bioackumulerbara ämnen som avses i direktivet om förorening genom 
utsläpp av vissa farliga ämnen i vattenmiljö. 

Ämnen som är skadliga för vattenmiljön  
Med ämnen som är skadliga för vattenmiljön avses ämnen som har utvalts nationellt enligt ramdirektivet 
för vatten och enligt samma direktiv fastställda andra ämnen än prioriterade farliga ämnen som kan orsaka 
förorening av ytvattnet (se punkten Ämnen som är farliga för vattenmiljön). 
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Central lagstiftning som gäller 
vattenvården

Vattenvårdsförvaltningen 
Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004); 
Förordningen om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006); 
Förordningen om vattenförvaltningsområden (1303/2004) 
Gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (91/2010)

Förebyggande av förorening 
Miljöskyddslagen (527/2014); 
Statsrådets förordning om miljöskydd 713/2014); 
Förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) 

Vattenhushållning 
Vattenlagen (587/2011) 
Förordningen om vattenhushållningsärenden (1560/2011) 

Vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten 
Lag om vattentjänster (119/2001); 
Miljöskyddslagen (527/2014), 16 kap; 
Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse (888/2006); 
Förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät 

(209/2011) 

Havsvård 
Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004); 
Förordningen om havsvårdsförvaltningen (980/2011); 
Havsskyddslagen (1415/1994) 

Hantering av översvämningsrisker 
Lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 
Förordningen om hantering av översvämningsrisker (659/2010) 

Naturskydd 
Naturvårdslagen (1096/1996) 
Naturvårdsförordning (160/1997) 

Miljökonsekvensbedömning 
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994); 
Förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006); 
Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005); 
Förordningen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (347/2005)
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Julkaisusarjan nimi ja numero 

Raportteja 82/2017

Vastuualue

Tekijät 

Pekka Räinä (toim.),
Annukka Puro-Tahvanainen, Jari Pasanen,  
Anu Rautiala, Arto Seppälä, Jukka Ylikörkkö

Julkaisuaika

Joulukuu 2017

Kustantaja /Julkaisija

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Ympäristö ja luonnonvarat

Hankkeen rahoittaja / toimeksiantaja

Julkaisun nimi 

Vaikuta vesiin
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Tornionjoen vesienhoitoalueella 2022–2027

Tiivistelmä 

Vesienhoidon tavoitteena on laajan yhteistyön avulla säilyttää hyvä vesien tila sekä parantaa vesien tilaa siellä, missä se 
on päässyt heikentymään. Vesienhoidossa on meneillään toinen suunnittelukierros, jolloin suunnitelmia tarkistetaan ja 
vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2027 valmistellaan. Tornionjoen vesienhoitoalue on yhteinen Ruotsin kanssa ja suunni-
telmat sovitetaan yhteen. Tämä asiakirja sisältää suunnittelun työohjelman ja vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset. 
Asiakirjasta kuullaan 8.1.–9.7.2017. Suunnittelun avuksi palautetta toivotaan muun muassa suunnittelun toteutuksesta ja 
aikataulusta sekä vaikuttamismahdollisuuksista; ympäristöselostuksen laatimiseen ja sisältöön liittyvistä asioista; vesien 
tilaan liittyvistä keskeisistä ongelmista ja kehittämistarpeista; keinoista ja toimista, joilla vesien tilaa voidaan parantaa sekä 
rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksista.

Tornionjoen vesienhoitoalueella vesienhoidon keskeiset teemat liittyvät jätevesihaittojen vähentämiseen, pohjavesien 
turvaamiseen; hajakuormituksen vesiensuojeluun; ympäristölle haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin sekä vesiympäristöjen tilan 
parantamiseen. Lisäksi toimenpiteiden toteutus tulee olla osana kaikkien sektoreiden vesiensuojelua. Lisätietoa vesien-
hoidosta verkko-osoitteessa: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Asiasanat (YSA:n mukaan)

vesienhoito, vesienhoitoalueet, vesiensuojelu, ekologinen tila, kemiallinen tila, pintavedet, pohjavedet

ISBN (Painettu) ISBN (PDF)

978-952-314-655-6
ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu)

2242-2854

www

www.doria.fi/ely-keskus
URN

URN:ISBN:978-952-314-655-6
Kieli

ruotsi
Sivumäärä 
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Julkaisun tilaukset 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 8060 (Hallituskatu 3), 96101 Rovaniemi
Puh. +358 295 037 000
sähköposti: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi
Kustannuspaikka ja -aika

Rovaniemi 2017
Painotalo
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Prentosa namma ja nummir

Raportat 82/2017

Dahkki(t)

Pekka Räinä (doaimmahus),
Annukka Puro-Tahvanainen, Jari Pasanen,  
Anu Rautiala, Arto Seppälä, Jukka Ylikörkkö

Almmustahttináigi

juovlamánnu 2017

Almmustahtti

Lappi ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš
Biras ja luondduriggodagat

Ruhtadeaddji/doaidmaaddi

Prentosa namma

Váikkut čáziide
Čáhcedikšuma guovddáš gažaldagat ja bargoprográmma Duortnosjoga čáziiddikšunguovllus 2022–2027

Čoahkkáigeassu

Čáziiddikšuma ulbmilin lea viiddes ovttasbargguin seailluhit čáziid buori dili sihke buoridit čáziid dili doppe, gos dat lea 
beassan hedjonit. Čáziiddikšumis lea manname nubbi plánenjorus, goas plánat dárkkistuvvojit ja čáziiddikšunplánat  
jahkái 2027 válmmaštallojuvvojit. Duortnosjoga čáziiddikšunguovlu lea oktasaš Ruoŧain ja plánat heivehuvvojit oktii.  
Dát áššegirji doallá sisttis plánema bargoprográmma ja čáziiddikšunguovllu guovddáš gažaldagaid. Áššegirjjis  
gullojuvvo 8.1.–9.7.2017. Plánema veahkkin máhcahat sávvojuvvo earret eará plánema ollašuhttimis ja áigedávvalis 
sihke váikkuhanvájolašvuođain; birasčilgehusa áššiin, mat laktásit birasčilgehusa ráhkadeapmái ja sisdollui; guovddáš 
buncaraggáin ja ovdánahttindárbbuin, mat laktásit čáziid dillái; vugiin ja doaimmain, maiguin čáziid dilli sáhttá buoriduvvot 
sihke ruhtadan- ja ovttasbargovejolašvuođain.

Duortnosjoga čáziiddikšunguovllus čáziiddikšuma guovddáš fáttát laktásit duolvačáhceáruid unnideapmái, vuođđočáziid 
dorvvasteapmái; bieđggonoađuheami čáziidsuodjaleapmái; birrasii vahátlaš ja várálaš ávdnasiidda sihke čáhcebirrasiid 
dili buorideapmái. Dasa lassin doaibmabijuid ollašuhttin galgá leat buot sektoraid čáziidsuodjaleami oassin. Suomagiel 
lassidiehtu čáziiddikšumis fierbmečujuhusas: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Áššesánit

čáziiddikšun, čáziiddikšunviidodagat, čáziidsuodjaleapmi, ekologalaš dilli, kemihkalaš dilli, bajáščázit, bodnečázit,

ISBN (deattus) ISBN (PDF)

978-952-314-655-6
ISSN-L ISSN (deattus) ISSN (internetpr.)

2242-2854
www 

www.doria.fi/ely-keskus
URN

URN:ISBN:978-952-314-655-6
Giella

ruoŧagiella
Siiddut
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Prentosa vuovdin/juohkki

Lappi ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš
PL 8060 (Hallituskatu 3B), 96101 Roavvenjárga
Telefon +358 295 037 000
E-poasta: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
Diehtočálus ja jahgi

Roavvenjárga 2017
Prentenbáiki

S I S D O A L L O S I I D U

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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