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Suomalais-norjalainen vesienhoitoalue 

 

 

 

Kahdenvälinen sopimus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta astui voimaan 22.5.2014. 

Sopimuksella pyritään täyttämään Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin 

(vesipuitedirektiivi) vaatimukset.  Sopimuksella määritellään Tenon (Tana), Näätämön (Neiden), 

Uutuanjoen (Munkelva) ja Paatsjoen (Pasvik) valuma-alueet kansainväliseksi vesienhoitoalueeksi. 

Sopimuksen tavoitteena on laatia yhteiset puitteet, joilla vahvistetaan vesienhoitoviranomaisten 

(Finnmarkin maakuntahallinto ja Lapin ELY-keskus) yhteistyötä ja työn yhteensovittamista. Sopimus 

kattaa vesienhoitoalueen hoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien suunnittelun ja toimeenpanon. 

Yhteistyön ja yhteensovittamisen menettelytavat kuvataan yksityiskohtaisesti 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, joka on liitetty sopimukseen. Yhteisymmärryspöytäkirjassa todetaan, 

että yhteinen yhteenveto vesienhoitosuunnitelmista (roof report) on laadittava koko kansainväliselle 

vesienhoitoalueelle vesipuitedirektiivin vaatimusten täyttämiseksi. Maiden vesienhoitoviranomaisten 

yhteistyö alkoi vuonna 2013 tavoitteena yhteisen tämän yhteenvedon laatiminen koko 

kansainväliselle vesienhoitoalueelle vuoteen 2015 mennessä.   

Tämä asiakirja on saatavilla suomeksi, norjaksi, saameksi ja englanniksi.  Asiakirja sekä lisätietoja ja 

kansainvälisen vesienhoitoalueen hoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat löytyvät osoitteista:  

 www.vannportalen.no/norsk-finsk  

 www.ymparisto.fi/vaikutavesiin 
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1. Esipuhe ja taustaa 

Vesipuitedirektiivin artikla 3:n mukaisesti jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä että vesistöalue, joka 

ulottuu useamman kuin yhden jäsenvaltion alueelle, liitetään kansainväliseen vesienhoitoalueeseen. 

Suomi ja Norja solmivat sopimuksen suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta noudattaakseen 

vesipuitedirektiivin ja kansallisen lainsäädännön määräyksiä. Sopimuksella sovitaan kahdenvälisestä 

yhteistyöstä ja hallinnollisista järjestelyistä vesistöalueen vesienhoidossa. Sopimus kattaa Tenon ja 

Näätämön vesistöalueet, Uutuanjoen sivujokineen sekä Suomen ja Norjan valtioiden alueella 

sijaitsevat osuudet Paatsjoen vesistöalueesta. Sopimuksen nojalla on laadittu myös 

yhteisymmärryspöytäkirja, jossa esitellään yksityiskohtaisemmin suomalais-norjalaisen 

vesienhoitoalueen vesienhoidon yhteensovittamiseen tähtääviä toimia.  

Alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ovat tärkeitä yhteisten vesivarojemme turvaamisessa ja niiden 

ympäristöntilan kohentamisessa. Vesienhoitosuunnitelmissa esitellään tiivistetysti 

vesimuodostumien ekologinen ja kemiallinen tila. Niissä myös asetetaan ympäristötavoitteet vesille. 

Vesienhoitosuunnitelman avulla paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset voivat hoitaa ja 

hallinnoida vesivaroja kokonaisvaltaisesti.  Tämä yhteinen asiakirja on suomalais-norjalaisen 

vesienhoitoalueen kansallisten vesienhoitosuunnitelmien tiivistelmä, ja niitä täydentävä liite. 

Sopimus Tenon, Näätämön ja Paatsjoen vesistöalueet käsittävästä kansainvälisestä 

vesienhoitoalueesta allekirjoitettiin 2013. Yhteistä kansainvälisen vesienhoitoalueen 

hoitosuunnitelmaa ei voitu laatia asiakirjojen lausuntokierrokseen mennessä johtuen maiden 

erilaisista organisaatioista ja menettelytavoista.  

Finnmarkin maakuntahallinto, Finnmarkin lääninhallitus ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (ELY-keskus) ovat alueellisina viranomaisina määräajoin kokoontuneet asettamaan 

ja sovittamaan yhteen tavoitteita vesienhoidolle vuodesta 2011 lähtien (liite 1).  Kokouksissa on 

käsitelty vesimuodostumien rajauksia, ominaispiirteiden tarkastelua, luokittelua ja riskien arviointia. 

Lisäksi on keskusteltu siitä, miten ja missä laajuudessa vesienhoitoalueen hoitosuunnitelmia, 

toimenpide- ja seurantaohjelmia voidaan sovittaa yhteen. Vuosittain on lisäksi järjestetty kokouksia 

Pohjoiskalotin vesienhoitoalueiden kesken. Kokouksien tavoitteena on tiedonvaihto ja prosessien 

yhteensovittaminen. Suomen ja Norjan viranomaiset ovat keskenään järjestäneet myös paikallistason 

kokouksia.  

Vesienhoitoyhteistyö Suomen ja Norjan välillä on alkanut jo ennen vesipuitedirektiiviä. Maiden 

hallitukset allekirjoittivat vuonna 1980 sopimuksen Suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta1 

tarkoituksena varmistaa paikallinen, alueellinen ja valtioiden välinen yhteistyö rajat ylittäviin 

vesimuodostumiin liittyvissä asioissa. Komissiolla on yhä vieläkin tärkeä rooli keskustelujen ja 

lausuntojen mahdollistajana vesipuitedirektiivin alaisuuteen kuuluvissa asioissa.  

                                                           
1 http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Vesi/Vesiensuojelu/Rajavesistoyhteistyo_Lapissa/Suomalaisnorjalainen_rajavesistokomissio [suomeksi] 

   http://fylker.miljostatus.no/Finnmark/Tema-A-A/Internasjonalt-samarbeid/Grensevassdrag/ [norjaksi] 

 

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Vesi/Vesiensuojelu/Rajavesistoyhteistyo_Lapissa/Suomalaisnorjalainen_rajavesistokomissio
http://fylker.miljostatus.no/Finnmark/Tema-A-A/Internasjonalt-samarbeid/Grensevassdrag/
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2. Alueen kuvaus 

Alueen maantieteellinen ja sen ekologian kuvaus 

Suomalais-norjalainen vesienhoitoalue kattaa Barentsinmereen laskevien Tenojoen, Näätämöjoen, 

Paatsjoen ja Uutuanjoen valuma-alueet. Tenon ja Näätämön vesistöalueet sijaitsevat Suomen ja 

Norjan valtioiden alueella. Paatsjoen vesistöalue puolestaan ulottuu myös Venäjälle (kuva 1). Venäjä 

ei kuitenkaan ole mukana kansainvälisen vesienhoitoalueen sopimuksessa. Alueen kokonaispinta-ala 

on noin 48 000 km², josta suunnilleen kaksi kolmasosaa on Suomen valtion rajojen sisällä. Seutu on 

harvaanasuttua ja alueella on vain muutama suurehko kylä. Vesienhoitoalueen Suomen puoleisella 

osuudella asuu noin 8 000 asukasta ja väestötiheys on 0.3 henkilöä/km2. Norjan puoleisella osuudella 

asuu puolestaan noin 20 000 asukasta.  Ihmistoiminnalla on vain vähäisiä vaikutuksia suurimpaan 

osaan vesienhoitoalueen vesimuodostumista, minkä vuoksi alueen vesien ekologinen tila on 

enimmäkseen erinomainen tai hyvä. Suurin osa vesienhoitoalueesta sijaitsee saamelaisten 

kotiseutualueella.   

 

Vesienhoitoalue on Suomen puolella osa Fennoskandian kilpeä. Pieni osa Tenojoen vesistöalueesta 

kuuluu Norjan puolella kaledonisen poimuvuoriston eliömaantieteelliseen alueeseen. Paatsjoen 

vesistöalue jakautuu läntiseen ja eteläiseen tunturiylänköön ja matalampaan Inarinjärven alueeseen.  

Ylängön korkeuserot ovat suuret: aina 150 metristä 600 metriin merenpinnan yläpuolella. 

Inarinjärven ympäristö on kumpuilevaa ja korkeuserot sijoittuvat välille 100–200 metriä merenpinnan 

yläpuolella. 

 

Tenon vesistöalue on geologialtaan samanlainen kuin muukin Pohjois-Suomi, eli se koostuu graniitti-

, gneissi-, saviliuske- ja syvänmeren kallioalueista.  Luonnon happamuus näkyy myös alueen 

maaperässä. Vesienhoitoalueen maalajeista yleisin on moreeni.   Jokilaaksoissa (kuten Tenojen ja 

Utsjoen laaksoissa) esiintyy harjuja ja suistoja.  Joet ovat muodostaneet laajoja hiekkakerrostumia, 

joita vesi on uurtanut eritasoisiksi penkereiksi ja joita nyt käytetään asutukseen ja viljelyyn. 

Kallioperä vaihtelee hiekkakivestä graniittiin ja gneissiin.  Moreenimuodostumat ja jokilaaksot ovat 

tyypillisiä maisemalle. Alueen kasvillisuus on monilla alueilla vähäistä ja kallioperän paljastumia on 

runsaasti. Kasvillisuus vaihtelee paljaista tuntureista ja tasangoista mäntymetsiin ja laajoihin 

suomaihin. Paatsjoen vesistöalue rajoittuu Siperian pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen.  

Geologiansa ja maaperän happamuuden vuoksi alueen kasvillisuus on tyypillistä tämäntyyppiselle 

valikoivalle ympäristölle. 

 

Vesienhoitoalueen vesiympäristö on Paatsjokea lukuun ottamatta tyypillisesti vähäravinteinen ja 

kirkas. Vesistöissä on vain vähän eloperäistä ainesta. Vedenjakajien kasvillisuus ja eläimistö ovat 

runsaat. Alueen suurimmat joet ovat Teno, Kaarasjoki, Inarijoki, Näätämöjoki, Utsjoki, Vaskojoki, 

Ivalojoki, Juutuanjoki, Paatsjoki ja Uutuanjoki. Suurin osa alueen järvistä on tunturi- tai ylänköjärviä, 

sekä pieniä tai keskikokoisia vähäravinteisia järviä.  
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Kuva 1. Suomalais-norjalainen vesienhoitoalue ja sen hallinnolliset rajat: Tenon (Tana), Näätämöjoen 

(Neiden) (johon kuuluu Uutuanjoki (Munkelva)) ja Paatsjoen (Pasvik) vesistöalueet (lukuun ottamatta 

Paatsjoen Venäjän puoleista osaa). 

Alueen suurin järvi on Inarijärvi, jonka vedet laskevat Paatsjokea pitkin Barentsinmereen.  

Vesimuodostumat on Norjassa ilmasto-olosuhteiden ja eliömaantieteellisen jakautumisen perusteella 

ryhmitelty ekologisiin alueisiin. Vesienhoitoalueen Norjan puoleinen osa kuuluu Pohjois-Norjan 

ekologiseen sisäalueeseen, jolta löytyy muihin alueisiin verrattuna enemmän kalalajeja seurauksena 

lajien erilaisesta vaellushistoriasta. 
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Taulukossa 1 esitetään vesienhoitoalueen vesimuodostumat niiden kokonaispinta-aloineen ja -

pituuksineen. 

Taulukko 1. Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen vesimuodostumat (18.1.2016).  

Vesistö 

Joet Järvet Rannikkovedet Pohjavedet 

Määrä 
Pituus 

(km) 
Määrä 

Pinta-ala 

(km2) 
Määrä 

Pinta-ala 

(km2) 
Määrä 

Pinta-ala 

(km2) 

Norja Tana 506 14 193 156 248 20 1072 31 231 

Pasvik 116 2677 89 186 10 1884 7 18 

Neiden 85 2764 55 73 7 107 2 8 

Suomi Teno 39 967 46 63 - - 

397 304 Paatsjoki 66 1 475 184 1 550 - - 

Näätämö 18 234 76 176 - - 

Yhteensä 830 22 310 606 2 296 37 3063 437 561 

 

Alueen vesistöillä on suuri merkitys saamelaiskulttuurille ja kaikelle asutukselle. Joet ja järvet 

mahdollistavat niin elinkeinojen harjoittamisen, kuten maa- ja metsätalouden, kalastuksen, 

metsästyksen ja teollisuuden kuin virkistäytymisen vapaa-ajalla.  Alueella on useita kansallis- ja 

luonnonpuistoja.  Monet vesienhoitoalueen joista ovat tärkeitä kutualueita atlantinlohelle ja Tenojoki 

on yksi Euroopan suurimmista lohijoista. Norjassa on erityinen järjestelmä kansallisten lohivuonojen 

ja -vesistöjen lohikantojen suojelemiseksi. Tenojoen suisto on lisäksi yksi Pohjois-Euroopan 

suurimmista jokisuistoista ja sillä on erittäin suuri merkitys kosteikkolinnuille.  

Ihmistoiminnan ympäristövaikutuksiin vesienhoitoalueella lukeutuvat ravinnekuormitus, vesistöjen 

rakentaminen, kuten vesivoima ja muut vesimuodostumien fyysiset muutokset (esimerkiksi 

vaellusesteet), vieras- ja tulokaslajit, sekä haitta-aineet.  Haitta-aineet ovat peräisin niin piste- kuin 

hajalähteistä. Kuormitusta aiheuttavat jätevedet, teollisuus sekä jätteiden varastoinnista ja 

lakkautetuilta teollisuusalueilta ja kaivoksista peräisin olevat huuhtoumat. Useimmissa Norjan puolen 

vesienhoitoalueen satamista on myös saastuneita sedimenttejä.  Ihmistoiminnasta syntyvä 

ravinnekuormitus on alueella suhteellisen vähäistä ja vesimuodostumista suurimman osan ekologinen 

tila on luokiteltu erinomaiseksi tai hyväksi.  Ravinnekuormitus voi olla peräisin niin metsätaloudesta, 

yksityisistä ja kunnallisista jätevesistä, maataloudesta ja muista hajalähteistä.  

Suomen puolella vesivoiman tuotantoon on hoitoalueen järvistä valjastettu Inarijärvi ja Rahajärvi. 

Norjan puoleisella osuudella vesivoimaa tuottavat Kongsfjord, Paatsjoki ja Kobbholm sekä useat 

Näätämön vesistön järvet ja joet. Norjan puolella on suojeltu useita Tenon vesistöalueen 

vesimuodostumia vesivoiman rakentamiselta.   

Suurin saastumislähde alueella on vain seitsemän kilometrin päässä Norjan rajasta sijaitseva Nikelin 

teollisuuskombinaatti Venäjällä. Sieltä pääsee noin 100 000 tonnia rikkidioksidia vuodessa ja 

raskasmetalleja (nikkeliä ja kuparia) niin ilmaan kuin veteen.  Jätevedet kulkeutuvat Paatsjokeen 

Kuetsjärven kautta. Ilmapäästöt kulkeutuvat vallitsevista lounaistuulista johtuen enimmäkseen 

koilliseen.   Päästöt ovat jo vaikuttaneet useiden vesimuodostumien vedenlaatuun, eniten Paatsjoen 

alaosalla ja Rautavuonossa (Jarfjord) Norjassa. Paatsjoen vesistöalueella myös Sydvaranger Gruve 

oy aiheuttaa kuormitusta Utsavuonoon (Bøkfjorden). Etelä-Varangin (Sør-Varanger) kunta on 

antanut malmin prosessoinnin seurauksena syntyvän dioksiinin vuoksi varoituksia 

ruokaturvallisuudesta tietyille järville (Enge ym. 2003, Elintarviketurvallisuusvirasto Mattilsynet 
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2015). Suomen puolella ei ole varsinaista teollisuutta, mutta Utsjoen kunnan alueella on useita 

yrityksiä, joissa käsitellään lohta ja poronlihaa.  

 

Vesienhoidon organisointi 
Norjassa vesienhoidosta vastaavat maakuntahallinnot, jotka on vesienhoitoasetuksen 20 § nojalla 

nimetty vesienhoitoviranomaisiksi.  Vesienhoitoviranomainen vastaa vesienhoitoalueen 

hoitosuunnitelman sekä toimenpide- ja seurantaohjelmien laatimiseen tähtäävien prosessien 

järjestämisestä ja yhteensovittamisesta. Kunkin läänin lääninhallitus on puolestaan nimetty jokaisen 

vesienhoitoalueen ympäristönsuojelusta vastaavaksi viranomaiseksi.  Vesienhoitoalueille nimetään 

vesienhoidon yhteistyöryhmät, jotka koostuvat alueellisten sektoriviranomaisten, lääninhallituksen 

ympäristönsuojeluosaston, maakuntahallinnon, kuntien ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten 

edustajista. Jos vesienhoitoalue kattaa useamman maakuntahallinnon maantieteellistä toimialaa, sille 

asetetaan johtoryhmä. Näin ei kuitenkaan ole tehty Finnmarkin maakunnassa.  Suuren yleisön 

osallistuminen ja mukanaolo on varmistettu kutsumalla sidosryhmiä ja etujärjestöjä osallistumaan 

alueellisiin ja paikallisiin ohjausryhmiin.  

Vesienhoitoalueiden kuntia kehotetaan järjestämään paikallista vesienhoitoa useamman kunnan 

yhteisenä hankkeena, jossa yksi kunnista sovittaa paikalliset prosessit yhteen. Vesialueille nimetään 

myös vesialuetoimikunnat, joihin kuuluu mukana olevien kuntien kunnanvaltuutettuja, 

hallintohenkilöstöä, alueellisia sektoriviranomaisia ja muita sidosryhmiä.  Paikallinen vesialueen 

ohjausryhmä liitetään useimmiten yhteen vesialuetoimikunnan kanssa, jotta saadaan luotua parhaat 

mahdolliset edellytykset osallistumiselle samalla, kun vahvistetaan paikallistason osallistumista. 

Tenon vesistöalueella Tanan kunta johtaa vesienhoitotyötä ja Etelä-Varangin kunta vastaa Paatsjoen 

ja Näätämön vesienhoidosta.  

Kaikki asiakirjat, uusimmat päivitykset, yhteystiedot ja kokousten pöytäkirjat ovat saatavilla 

osoitteessa www.vannportalen.no/norsk-finsk. 

Suomessa ELY-keskukset vastaavat vesienhoidon suunnittelusta omilla alueillaan. Yksi ELY-keskus 

koordinoi vesienhoitotyötä jokaisella vesienhoitoalueella. ELY-keskukset ovat asettaneet 

yhteistyöryhmiä, joiden työhön kutsutaan osallistumaan tärkeimpien alueellisten ja paikallisten 

viranomaisten, kuntien, järjestöjen, maanomistajien ja yritysten edustajia, jotka toiminnassaan 

vastaavat vesimuodostumien hyödyntämisestä, suojelusta ja ympäristöntilasta.  

Kaikki asiakirjat, uusimmat päivitykset, yhteystiedot ja kokousten pöytäkirjat ovat saatavilla 

osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. 

 

3. Julkiset kuulemiset 

Julkiset kuulemiset ja yleinen tiedottaminen ovat tärkeitä keinoja, joilla mahdollistetaan kansalaisten 

osallistuminen ja varmistetaan paikallisen osaamisen hyödyntäminen vesienhoidossa. 

Vesienhoitosuunnitelmat toimitetaan kuuden kuukauden pituisille lausuntokierroksille.  

file://///fp2/felles/Sentraladministrasjonen/Plan%20kulturminne%20og%20miljø/Regional%20Vannforvaltning/1.%20DET%20ER%20HER%20DET%20SKJER/Nyeste%20varianter/Roof%20report/www.vannportalen.no/norsk-finsk
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/Teno_Naatamojoki_ja_Paatsjoki
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Suomen ja Norjan aikatauluissa on eroja.  Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta alkoi 

Norjan puolella 1.7. ja päättyi 31. joulukuuta 2014. Julkisen kuulemisen aikana järjestettiin 

kansallinen kuulemiskonferenssi sekä alueellisia ja paikallisia tiedotustilaisuuksia. Norjassa 

käsiteltiin julkisella lausuntokierroksella saadut palautteet vuoden 2015 alkupuoliskolla.  

Vesienhoitosuunnitelmia muokattiin ja päivitettiin palautteiden pohjalta. Vesienhoidon 

yhteistyöryhmä kokoontui, nimitti tarvittaessa työryhmiä ja järjesti tapaamisia alueellisen 

ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmään kuului etujärjestöjen ja muiden asiaan osallisten tahojen 

edustajia.   Vesienhoitosuunnitelma jätettiin ensin vesienhoidon yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi ja 

sitten Finnmarkin maakuntahallintoon poliittista päätöstä varten.  Suunnitelma hyväksyttiin 

Finnmarkin maakuntakäräjillä 9.12.2015. 

Suomessa kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta pidettiin 1.10.2014–31.3.2015.  Saadut 

lausunnot käsiteltiin yhdessä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa vuoden 2015 aikana.  

Vesienhoitoon laadittiin kaksi erillistä asiakirjaa. Vesienhoidon hoitosuunnitelma kuvailee alueen 

vesienhoitoa yleisemmällä tasolla, kun taas toimenpideohjelma on yksityiskohtaisempi ja 

konkreettisempi. Suomen hallitus hyväksyi vesienhoitosuunnitelman 3.12.2015.  

Suomen vesienhoitosuunnitelman luonnos käännettiin norjaksi ja Norjassa laaditut vastaavat 

asiakirjat suomeksi.   Nämä käännökset löytyivät molempien viranomaisten verkkosivuilta.  

Yhteinen raportti on kummankin maan kansallisen vesienhoitosuunnitelman epävirallinen liite.   

 

4. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja vesiin kohdistuvat paineet 

Euroopan unionin vesipuitedirektiivi edellyttää, että vesienhoidon kannalta keskeiset kysymykset 

kartoitetaan vähintään kaksi vuotta ennen hoitokautta, jolle vesienhoitosuunnitelma laaditaan.  Sekä 

Suomi että Norja ovat laatineet asiakirjan, jossa määritellään tärkeimmät ihmistoiminnan aiheuttamat 

paineet ja vaikutukset alueen vesiin.  Se perustuu vesimuodostumien ominaisuuksien tarkasteluun ja 

siinä selvitetään, mihin nykyisiin ja tuleviin paineisiin vesienhoitosuunnitelmassa on keskityttävä, 

jotta alueen vesien tila ei huononisi.  Tärkeimpien vesienhoitokysymysten tarkastelu paljastaa myös 

ne vesistöt, joiden hyvä tila on vaarassa jäädä toteutumatta vuoteen 2021 asetetusta tavoitteesta, sekä 

mitkä tavoitteet ja toimenpiteet tulisi asettaa etusijalle, ja mitkä paineet ovat vähemmän tärkeitä.   

Norjan ja Suomen vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä käsittelevistä asiakirjoista kuultiin vuonna 

2012.  Taulukossa 2 on yhteenveto keskeisistä kysymyksistä ja julkisella lausuntokierroksella saatu 

palaute. 

Tunnistaessaan keskeisiä vesienhoitoalueisiin liittyviä kysymyksiä Norjan ja Suomen alueelliset 

viranomaiset ovat koonneet yhteen julkisen kuulemisen kautta saatua palautetta.  Palautteen 

perusteella pyritään tunnistamaan yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen soveltuvat alueet.   
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Taulukko 2. Yhteenveto keskeisistä vesienhoitoa koskevista kysymyksistä suomalais-norjalaisella 

vesienhoitoalueella kaudella 2016–2021.  

Paine/Kysymys Suomi Norja 

Kaivostoiminnan aiheuttama kuormitus X X 

Jätevedet ja viemäri* X X 

Hajakuormitus (esim. kaatopaikat, haja-asutuksen jätevedet, metsätalous) * X X 

Suunnitelmat äkillisen saastumisen varalta  X 

Venäjän metalliteollisuuden saasteet X X 

Vesistöjen säännöstely - X 

Vieras-/tulokaslajit (esim. kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbuscha), mutu (Phoxinus 

phoxinus) ja muikku (Coregonus albula)) 
X X 

Kuningasrapu (Paralithodes camtschaticus) (merenpohjan eläimistöön 

kohdistuvat paineet)* 
 X 

Päästöt kalanviljelystä*   X 

Satamien saasteet (saastuneet sedimentit)  X 

Kalojen vaellusesteet X X 

Kalastuksen vaikutukset – anadromisten kalojen liikakalastus  X 

Gyrodactylus salariksen ja muiden kalaloisien/-tautien leviämisen ehkäisy X X 

Kalanviljelyn vaikutus anadromisiin kalakantoihin*  X 

Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden yhteensovittaminen X  

*Tutkimustietoa ei ole saatavilla tarpeeksi, mutta on syytä epäillä, että paineilla on huomattava vaikutus 

vesiympäristöön. 

Lausuntokierroksella saatu palaute voidaan ryhmitellä eri luokkiin: kaivostoiminnan aiheuttamat 

paineet, ravinteiden ja haitallisten aineiden aiheuttamat paineet, vieraslajien ja tulokaslajien 

aiheuttamat paineet, osallistumista ja yhteistyötä koskeva palaute ja muut aiheet.   

Suomen palautteissa todettiin, että tarvittaisiin enemmän tietoa naapurimaiden kaivoshankkeista, 

parempia ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä (YVA) ja tapoja vähentää kullankaivuun 

haittavaikutuksia. Tällä hetkellä kultaa kaivetaan koneellisesti ja käsin Lemmenjoen ja Ivalojoen 

sivujoilla.  Kullankaivuun vaikutukset johtavat veden samentumiseen sekä muun muassa rauta- ja 

alumiinipitoisuuksien kohoamiseen jokien alimmilla osuuksilla. Koneellinen kullankaivuu tulee 

olemaan kielletty Lemmenjoen kansallispuistossa vuodesta 2020 alkaen.  

Norjassa oltiin huolissaan elintarviketurvallisuudesta, veden laadusta ja ongelmajätteen 

loppukäsittelypaikkojen vaikutuksista.  Samalla mainittiin tarve tehdä lisätutkimuksia suljetuilla 

kaivosalueilla haitallisten aineiden nykyisten määrien arvioimiseksi.  

Palaute ravinteista ja haitallisista aineista koski asutuksen jätevesien ravinnekuormituksen 

vähentämistä rajan molemmin puolin.  Lisäksi saasteiden kaukokulkeutuminen venäläisiltä 

tehdasalueilta koettiin haastavaksi etenkin Norjan vesistöjen kannalta.  Norjan lausuntokierroksella 

ilmeni myös tarve kiinnittää enemmän huomiota satamien saastuneisiin sedimentteihin.   

Yhteisiä kalanviljelyn ja vesiviljelyn keskeisiä kysymyksiä olivat etenkin tarve tehdä yhteistyötä 

Venäjän kanssa sekä kalojen vaellusesteiden poistamisessa että vesiviljelyn ja kalanviljelyn 
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kehittämisessä. Suurin vieraslajeja ja tulokaslajeja koskeva huoli oli Gyrodactylus salaris -loisen 

leviämisen estäminen.  Sen vastaista työtä tukee myös Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio.  

Muita alueelle levinneitä vieraslajeja on Tyyneltämereltä peräisin oleva kuningasrapu (Paralithodes 

camtschaticus), joka on onnistunut kotiutumaan vesienhoitoalueen rannikkovesiin. Kivisimppu 

(Cottus gobio) ilmestyi Tenon vesistöön 1970-luvulla, ja se on kotiutunut Utsjokeen ja osiin 

Tenojokea. Sen elinympäristöä ovat samat kivikkopohjat lohenpoikasten kanssa, ja lajienvälinen 

kilpailu saattaa vaikuttaa lohenpoikasten selviytymiseen. Kyttyrälohi (Oncorhynchus gorbuscha) on 

myös haitallinen vieraslaji, jota on löytynyt Tenon ja Näätämön joista. Sen on myös havaittu 

lisääntyvän alueella.  

Vesienhoitoalueen rannikolla viljellään lohia ja kirjolohia. Kolarctic Salmon -hankkeessa todettiin 

rannikkopyynnin saaliissa esiintyvän paljon kalanviljelylaitoksista karanneita lohia (Niemelä ym. 

2014). Karanneita kirjolohia havaitaan ajoittain myös Näätämöjoessa. Vieraiden lohikalojen 

leviämistä alueelle pidetään uhkana paikallisille lohikannoille. Muikku (Coregonus albula) istutettiin 

Inarinjärveen, johon se kotiutui 1960–70-luvuilla. Muikku on levinnyt myös Paatsjokeen, missä se 

kilpailee ravinnosta planktonsiian kanssa. 

Vieraslajeja pidetään molemmissa maissa vesienhoidon keskeisenä kysymyksenä. Niiden vaikutus 

vesimuodostumien ekologisen tilan luokitteluun nähdään kuitenkin eri tavoin. Tämä johtaa eroihin 

yksittäisten vesimuodostumien ekologisen tilan luokittelussa Suomen ja Norjan välillä.  

Norjassa atlantinlohen liikakalastusta tietyissä Tenon sivuvesistöissä pidetään merkittävänä paineena. 

Siitä seuraa myös eroja ekologisen tilan arvioinnissa maiden välillä. 

Osallistumista ja yhteistyötä koskevan palautteen perusteella on erityisen tärkeää taata paikallistason 

osallistuminen ja paikallisen tiedon hyödyntäminen. Lisäksi yleistä tiedottamista ja opastusta on 

lisättävä.  Maiden välisiä toimenpiteitä ja ympäristötavoitteita on koordinoitava ja on laadittava 

yhteinen aikataulu edistämään ja tukemaan suunnitteluprosessia.  Näitä kysymyksiä käsitellään 

suomalais-norjalaista vesienhoitoaluetta koskevassa sopimuksessa.  

Muut palautteet koskivat rannikon maankäytön suunnittelua, pohjavesiä koskevan tiedon puutetta, 

elintarviketurvallisuutta, sekä tarvetta tuoda vesivoimaloiden toiminta ja vesienhoito lähemmäs 

toisiaan.  

Tässä luvussa mainitut tärkeimmät kysymykset muodostavat perustan, jonka varaan laaditaan 

yhteisiä toimenpiteitä Tenon, Paatsjoen ja Näätämön vesistöille rajan molemmin puolin. Tällä 

suunnittelukaudella (2016–2012) keskitytään Gyrodactylus salariksen leviämistä ehkäiseviin ja 

asutuksen ja jätevesien ravinnekuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin.  

 

5. Seurantaverkostot 

Vesipuitedirektiivi edellyttää vesien seurannan tuottavan yhtenäistä ja kattavaa tietoa vesien tilasta. 

Sen tuottamiseksi on laadittava alueellinen seurantaohjelma. Vesienhoitoalueen seurantaohjelmaan 

tulee kuulua perusseurantaa, toiminnallista seurantaa ja tarvittaessa tutkinnallista seurantaa.  
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Perusseurannan tarkoituksena on antaa edustava yleiskuva vesienhoitoalueen vesien tilasta.  

Perusseurannalla hankitaan tietoa erityisesti luonnontilaisten vesien ja alueen merkittävien vesien 

tilasta, sekä ihmistoiminnasta johtuvien pitkäaikaisten muutosten, kuten ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista.  Perusseurannassa seurataan monipuolisesti sekä fysikaalis-kemiallisia että biologisia 

tekijöitä. Toiminnallisen seurannan tarkoituksena on seurata ihmistoiminnan vaikutuksia vesien 

tilaan.  Toiminnallista seurantaa järjestetään, mikäli vesien hyvän tilan saavuttaminen on epävarmaa 

tai vesialueen hyvä tila uhkaa heikentyä.  Sen avulla myös seurataan niiden vesimuodostumien tilaa, 

jotka ovat vaarassa jäädä niille asetetuista ympäristötavoitteista ja joihin toimenpideohjelmassa 

kohdennetaan toimenpiteitä. Tutkinnallinen seuranta voi tulla kyseeseen, jos on tarpeen tarkemmin 

selvittää syyt vesimuodostuman normaalista poikkeavaan tilaan tai varmistaa akuutin saastumisen 

laajuus ja aiheuttamat vaikutukset.  

Seurantaohjelma koostuu viranomaisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden ympäristön- ja 

vesiensuojelulainsäädännön mukaisesti toteuttamasta seurannasta.   

Paikalliset ja ajalliset vaihtelut huomioidaan mittauksissa valitsemalla seurantapaikat sekä 

näytteenottopaikat ja -ajat siten, että vuodenaikojen aiheuttamat vaihtelut voidaan minimoida 

mahdollisimman tehokkaasti.  Seurantaohjelman tavoitteena on saada kokonaisvaltainen kuva vesien 

tilasta.  

Vesimuodostumien luokittelussa hyödynnetään ryhmittelyä, mikä tarkoittaa vesimuodostuman tilan 

arviointia vertaamalla sitä samantyyppisen, lähellä sijaitsevan vesimuodostuman tilaan.  Ryhmittelyn 

tarkoitus on mahdollistaa pienten vesistöjen ottaminen mukaan vesienhoitotoimenpiteisiin ja parantaa 

vesien luokittelun kattavuutta. Vesimuodostumien seuranta tulee myös valita ja toteuttaa siten, että 

sillä saadaan tuloksia, jotka kuvaavat koko vesimuodostumaryhmää.  

Suomi ja Norja päivittivät kansallisia seurantaohjelmiaan vuonna 2013.  Uudet ohjelmat kattavat 

entistä laajemman valikoiman erilaiselle kuormitukselle alttiita vesimuodostumia ja vesityyppejä. 

Ohjelmien tarkoitus on vastata vesipuitedirektiivin vaatimuksiin.  Tällä hetkellä vesienhoitoalueella 

ei ole yhteistä kansainvälistä seurantaohjelmaa. 

Suomen ja Norjan alueilla virtaavien ja rajat ylittävien jokien tilaa on seurattu yhteistyönä jo pitkään.  

Maat ovat seuranneet Tenon vedenlaatua yhteistyössä jo vuosikymmeniä. Kemiallisia laatutekijöitä 

on mitattu pitemmän aikaa ja viime vuosina on toteutettu myös biologista seurantaa. 

Kartat käynnissä olevista ja suunnitteluista seurantatoimenpiteistä rajan molemmin puolin ovat 

liitteessä II. 

Suomalais-norjalaiselle vesienhoitoalueelle ei vielä ole laadittu yhteistä seurantakarttaa. Tämä johtuu 

maiden erilaisista lähestymistavoista. Vesienhoitoalueen Suomen puoleisten osien kartasta käy esiin 

jo käynnistetty seuranta. Norjan puolen kartassa esitetään puolestaan seurantasuunnitelmat. 
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6. Vesien tilan arviointi 

Tyypittely ja vertailuolosuhteet 

Pintavedet jaetaan eri tyyppeihin maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaisuuksiensa 

perusteella.  Jos vesimuodostumien luonnontieteelliset ominaisuudet ovat samanlaiset, on myös 

niiden ekologia samanlainen.  Vesityypin tai vesimuodostuman vertailuolosuhteet kertovat, millainen 

vesimuodostuma olisi luonnontilassaan ilman ihmistoiminnan aiheuttamia vaikutuksia. 

Vertailuolosuhteilla siis viitataan tilaan, joka on vähiten altistunut ihmistoiminnasta syntyvälle 

kuormitukselle.  Kemiallisia ja biologisia tietoja tällaisista koskemattomista ja luonnontilaisista 

vesimuodostumista käytetään tyyppikohtaisina vertailutietoina arvioitaessa muiden samantyyppisten 

vesimuodostumien tilaa.  Joissain tapauksissa luonnontilaisia vesiä ei löydy vertailuolojen 

määrittämiseksi.  Silloin vertailuolot perustuvat historiallisiin tietoihin, mallinnukseen, 

asiantuntijoiden arvioihin tai parhaassa tilassa oleviin vesistöihin, joihin ihmisen toiminnalla on vain 

vähän vaikutusta.  Tästä huolimatta monille pintavesityypeille ei ole vielä määritelty luotettavia 

vertailuoloja.  

Pintavesien tyyppi määritellään joissa, järvissä ja rannikkovesissä eri tekijöiden perusteella. Järvien 

ja jokien tyyppi määritellään esimerkiksi niissä esiintyvän kalsiumin tai eloperäisen materiaalin 

perusteella.  Järvi voi esimerkiksi olla tyypiltään ylänköjärvi, pinta-ala keskikokoa, syvä, korkea 

emäksisyys, kirkasvetinen vastakohtana järvelle, joka on alamaan järvi, pinta-alaltaan suuri, matala, 

emäksisyys keskitasoa, humuspitoinen. Joen tyyppiä päätettäessä sen syvyys ei ole vaikuttava tekijä. 

Rannikkoveden tyypittelyyn vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi veden suolaisuus ja avoimuus. 

Rajaus 

Suomessa ja Norjassa rajataan vesimuodostumia hieman eri tavoin. Norjassa rajataan pienempiä 

vesimuodostumia kuin Suomessa. Norjassa on rajattu jokia tai jokiosuuksia, joiden valuma-alue on 

suurempi kuin 10 km2 ja järviä joiden pinta-ala on suurempi kuin 0,5 km2. Pienemmät järvet kuuluvat 

jokivesimuodostumiin.  Suomessa on rajattu joet, joiden valuma-alue on yli 100 km2 ja 60 pienempää 

jokea, joiden valuma-alueen koko vaihtelee välillä 10 km2 ja 100 km2. Tämä johtaa siihen, että 

joitakin jokia on rajattu Norjan puolella, mutta ei Suomen puolella. Rajausten erot käyvät ilmi kuvasta 

2. Kaikki pinta-alaltaan yli 1 km2 suuruiset järvet on käsitelty vesienhoitosuunnitelmissa ja 

kokoluokan 0,5- 1 km2 järvet on tyypitelty ja ne on luokiteltu alustavasti. Suuremmat 

vesimuodostumat on kuitenkin rajattu maissa samalla tavalla. 
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Kuva 2. Vesienhoitoalueen vesimuodostumien ekologinen tila.  

 

Ekologisen tilan luokittelu 

Vesipuitedirektiivin yleisenä tavoitteena on kaikkien pintavesien hyvä tila. Direktiivissä määritellään 

veden hyvälle tilalle asetetut vaatimukset. Vesien ekologinen tila luokitellaan viisiportaisella 

asteikolla: huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä ja erinomainen. Vesimuodostuman tila määritellään sen 

ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella. Vesimuodostuman vertailutilaksi kutsutaan sen 

häiriintymätöntä tilaa. Vertailutila on vesimuodostuman biologinen, kemiallinen ja morfologinen tila 

mahdollisimman vähäisessä ihmistoiminnan vaikutuksessa. Vesimuodostuman ekologinen tai 

kemiallinen tila on hyvä silloin, kun ihmisvaikutuksesta huolimatta ekosysteemi toimii luontaisella 
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tavalla eikä vedenlaatu ole suuresti heikentynyt.  Kuvassa 3 on ekologisen tilaluokittelun viisi 

luokkaa. 

Ekologinen tila Ympäristötavoitteen tila 

Erinomainen 
Ympäristötavoitteet saavutettu 

Hyvä 

Tyydyttävä 

Tarvitaan toimenpiteitä 

ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 
Välttävä 

Huono 

Kuva 3. Ekologisen tilan luokittelu.  

Pintavesien ekologinen tila luokitellaan ensisijaisesti biologisten laatutekijöiden perusteella. 

Luokittelussa huomioidaan kalat, pohjaeläimet ja pohjalevät, sekä vesikasvit ja kasviplankton, 

mukaan lukien klorofylli.  Luokittelun perustana oleva biologinen tieto on peräisin vesistönäytteistä 

(ranta-, avovesi- ja syvänne).   

Ekologisessa luokittelussa huomioidaan myös ihmisen toiminnan muut vaikutukset veden laatuun 

kuten fysikaalis-kemialliset muuttujat, kuormitus ja ihmisen tekemät hydrologiset ja morfologiset 

muutokset, kuten padot ja ruoppaukset.  Vesistöstä tarvitaan myös asiantuntijan kokonaisarvio, sillä 

biologista tietoa on usein saatavilla rajoitetusti tai vain harvoista paikoista.  

Luokittelu tehtiin pääasiassa seurantajaksolla 2006–2012 kerätyn tiedon perusteella.  Luokittelun taso 

on jaettu viiteen kategoriaan käytettyjen tietojen perusteella: laaja aineisto, suppea aineisto, veden 

laatu, luokittelu muiden vesimuodostumien perusteella sekä asiantuntija-arvio.  

Kansainvälisen vesienhoitoalueen Norjan puoleisella osalla sijaitsee yli 1 000 vesimuodostumaa.  

Niistä vain harvaa on tutkittu vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tämän vuoksi niitä on voitu 

luokitella ainoastaan vähäisessä määrin. Alue on samanaikaisesti sekä norjalaisessa että 

eurooppalaisessa mittakaavassa harvaan asuttua.  Suurin osa vesienhoitoalueen teollisesta 

toiminnasta sijaitsee rannikolla. Ihmisen toiminta ei kaukokulkeutuvia saasteita ja ilmastonmuutosta 

lukuun ottamatta ole vaikuttanut lainkaan suureen osaan vesienhoitoaluetta.  Monien 

vesimuodostumien vesiympäristössä ei ole havaittu ihmisen toiminnan vaikutuksia, joten niiden 

ekologisen tilan oletetaan olevan erinomainen.  Vaikka täydellisen luokittelun edellyttämiä tietoja 

puuttuisi, on useimmissa tapauksissa lisäksi mitattu joitain muuttujia, joihin ihmisen toiminta herkästi 

vaikuttaa.  Tällaisessa tapauksessa heikoimman tuloksen antanut laatutekijä määrittelee luokittelun 

tuloksen (one-out, all-out -periaate Norjassa), jolloin ekologista tilaa voidaan arvioida vähäistenkin 

tietojen perusteella.  

Norjassa on seitsemän joen tai jokiosuuden ekologinen tila arvioitu huonommaksi kuin Suomessa 

(taulukko 3). Kuten taulukosta nähdään, arvioidaan vesimuodostumien tila Suomessa yleisesti ottaen 

paremmaksi kuin Norjassa.  Erot johtuvat erilaisista luokittelumuuttujista, tai erilaisesta 

suhtautumisesta vieraslajeja ja kalastuspainetta kohtaan.  Suomessa luokitellaan vesimuodostuman 

tila myös epävarmoissa tapauksissa useammin hyväksi tai erinomaiseksi. Suurimmat eroavaisuudet 

koskeva Kietsimäjokea (Skiehččanjohka), jonka tila on Norjassa luokiteltu tyydyttäväksi, minkä 
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vuoksi se ei saavuta sille asetettuja tilatavoitteita. Suomen puolella joen ekologinen tila on luokiteltu 

hyväksi.  

Taulukko 3. Yhteenveto rajajokien ekologisen tilan luokittelujen eroista maiden välillä (2014). Eron 

arvioinnissa aiheuttava tekijä eriteltynä.   

Nimi norjaksi Nimi suomeksi Tila Norjassa Tila Suomessa 

Tekijä, jota 

arvioitaessa ero 

syntyy 

Anárjohka Inarijoki 
Oletetusti  

hyvä 
Erinomainen 

Veden 

laatu/kemiallinen 

tila 

Tanaelva, Utsjok-

Hillagurra/Polmak 
Teno alaosa 

Oletetusti  

hyvä 
Erinomainen 

Veden 

laatu/kemiallinen 

tila 

Tanaelva, Karasjok-

Utsjok 
Teno yläosa 

Oletetusti  

hyvä 
Erinomainen 

Veden 

laatu/kemiallinen 

tila 

Neiden Näätämöjoki 
Oletetusti  

hyvä 
Erinomainen 

Vieraslajit 

(kyttyrälohi) 

Munkelva Uutuanjoki 
Oletetusti  

hyvä 
Erinomainen 

Vieraslajit 

(kyttyrälohi) 

Skiehččanjohka 
Kietsimäjoki 

yläosa 
Tyydyttävä Hyvä Liikakalastus 

Skiehččanjohka 
Kietsimäjoki 

alaosa 
Tyydyttävä Hyvä Liikakalastus 

 

Norjan ympäristökeskusviraston vuonna 2015 julkaisemassa raportissa saatiin uutta tietoa 

kalayhteisön ekologisesta tilasta laatutekijänä niissä Tenon, Näätämön ja Paatsjoen vesistöalueiden 

joissa, joihin anadromiset lohikalat nousevat. Mukana tutkimuksissa olivat ainoastaan joet, joista oli 

seurannalla saatu riittävästi tietoa.  Raportissa esiteltyjä asiaan liittyviä tuloksia esitetään taulukossa 

4.  Tenojoen kalaston tilaa on myös arvioitu Suomessa. Sen arvioidaan olevan erinomaisella tasolla.   

Raportti julkaistiin vuoden 2015 puolivälissä, minkä vuoksi uutta tietoa ei ole sisällytetty Norjan 

vesienhoitosuunnitelmaan tehtäessä päätös sen hyväksymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että päivitettyjä 

tavoitteita ympäristöntilalle tai uusia toimenpiteitä ei ole kirjattu suunnitelmaan.  Joidenkin 

vesienhoitoalueen Norjan puoleisella osuudella sijaitsevien vesimuodostumien ekologinen tila 

saatetaan luokitella alhaisemmaksi sen jälkeen, kun uusi tieto on sisällytetty vesienhoitoon. Uutta 

luokittelua käytetään perustana vuosien 2016–2021 hoitosuunnitelman toimeenpanossa.  

 

Kemiallinen luokittelu 

Vesimuodostumat on luokiteltu myös kemiallisen tilan perusteella.  Kemiallinen tila määritellään 

vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden eli niin kutsuttujen EU:n prioriteettiaineiden 

pitoisuuksien perusteella.  Ekologisen tilan määrittelyssä otetaan huomioon myös kansallisesti 

määritellyt haitta-aineet.  Vesimuodostuman kemialliselle tilalle on olemassa ainoastaan kaksi 

luokkaa: hyvä tai hyvää huonompi. Vesimuodostuman kemiallinen tila on hyvä, jos kaikkien 

prioriteettiaineiden pitoisuudet alittavat Euroopan komission ja parlamentin antamassa direktiivissä 

(2008/105/EY) vesiympäristön ympäristölaatunormeille (EQS) asetetut raja-arvot.  Vesistön 

kemiallinen tila on hyvää huonompi, mikäli yksikin näistä aineista ylittää vaaditun raja-arvon.  Suurin 
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osa Teno–Näätämö–Paatsjoen vesienhoitoalueen kemiallisen tilan luokitteluun käytetyistä tiedoista 

on peräisin veden raskasmetalliseurannasta ja kalatutkimuksista (elohopea). 

Vesienhoitoalueen Suomen puoleisten vesien kemiallinen tila on hyvä. Prioriteettiaineiden 

pitoisuudet eivät alueella ylitä luokittelulle asetettuja raja-arvoja. Vesienhoitoalueen Suomen 

puoleisilla osuuksilla ei ole laitoksia tai toimijoita, joilla olisi lupa laskea EU:n listalla olevia 

prioriteettiaineita vesiympäristöön.  

Vesienhoitoalueen Norjan puoleisilla osuuksilla vesimuodostumien kemiallinen tila on luokiteltu 

vain noin 3 %:lle vesimuodostumista.  Syynä on se, ettei luokitteluun tarvittavaa materiaalia ole 

kerätty ja analysoitu. Kemiallisen tilan luokitteluun ei käytetä Norjassa asiantuntija-arviota.  

Prioriteettiaineiden seuranta-asemia on Finnmarkissa vain vähän ja hajanaisesti. Poikkeuksena on 

Jarfjordfjellet, joka on osa kansallista rajat ylittävien ilmansaasteiden ja happamoitumisen 

seurantaohjelmaa. 

Taulukko 4. Ekologinen tila kala-laatutekijän perusteella vesienhoitoalueen Norjan puolella joissa, joihin 

anadromiset lohikalat nousevat. 

REGINE Vesialue Nimi norjaksi Nimi suomeksi 

Ekologinen tila 

kala-laatutekijän 

perusteella 

233.Z Teno Langfjordelva/Lággojohka - Erinomainen 

234.Z Teno 
Tanaelva 

(koko vesistö) 
Teno Tyydyttävä 

234.ZY3 Teno 
Karasjohka  

(Tenojoen sivujoki) 
Kaarasjoki Tyydyttävä 

234.ZY4 Teno 
Iesjohka  

(Tenojoen sivujoki) 
Iesjoki Välttävä 

234.ZY5 Teno 
Maskejohka  

(Tenojoen sivujoki) 
- Tyydyttävä 

234.ZY7 Teno 
Laksjohka  

(Tenojoen sivujoki) 
- Tyydyttävä 

243.Z Näätämö Klokkerelva - Tyydyttävä 

244.4Z Näätämö Munkelva Uutuanjoki Hyvä 

247.3Z Paatsjoki Karpelva - Hyvä 

247.Z Paatsjoki Grense Jakobselv Vuoremijoki Tyydyttävä 

 

Jokien tila 

Vesienhoitoalueen joet ovat enimmäkseen hyvin karuja.  Piste- ja hajakuormituslähteistä peräisin 

oleva ravinne- ja kiintoainekuormituksen määrä on vähäistä lähes koko alueella.  Vesienhoitoalueen 

vedet eivät pääsääntöisesti kärsi happamoitumisesta, eikä keväisin havaita huomattavia 

happamuuspiikkejä.   

Lähes kaikkien vesienhoitoalueen vesistöjen kemiallinen ja ekologinen tila on erinomainen (taulukko 

5). Suomessa joet, joiden valuma-alue on yli 100 km2 luokiteltiin toisella suunnittelukaudella. 

Kaikkiaan 123 vesimuodostuman tilaluokitus päivitettiin Suomen puolella.  Suomessa vain yhden 

vesistön, Ivalon lähellä sijaitsevan Akujoen, ekologinen tila luokiteltiin hyvää huonommaksi. Joen 

ekologinen tila on huono johtuen Ivalon ja Saariselän yhteisen jätevedenpuhdistamon aiheuttaman 
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fosforikuormituksen ja veden heikon vaihtuvuuden vuoksi. Lisäksi hyvän arvioitiin olevan riskissä 

kullankaivuun aiheuttamien paineiden vuoksi kolmessa Suomen alueella sijaitsevassa vesistössä: 

Sotajoki (Inari), Maddib–Ravadas ja Postijoki. Suomen puolella Teno-Näätämö-Paatsjoen 

vesienhoitoaluetta ei ole voimakkaasti muutettuja jokia. 

Useiden Norjan puolella sijaitsevien jokien tila on luokiteltu tyydyttäväksi tai välttäväksi 

enimmäkseen teollisuuden päästöjen, happamoitumisen, raskasmetallien ja muiden Venäjän 

kaivostoiminnan vaikutusten vuoksi.  

Jokien ekologista tilaa uhkaa vakavasti myös Gyrodactylus salaris-loinen.  Atlantin lohi ei ole 

vastustuskykyinen loista vastaan.  Mädin mukana kulkeutuvat kalataudit ovat myös uhkana alueella.   

Taulukko 5. Vesienhoitoalueen jokien ekologinen tila (määrällisesti ja prosentteina) 31.12.2015.  

Ekologinen tila* Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Luokittelematon 

Norja Tana 427 (84,9 %) 27 (5,4 %) 19 (3,8 %) 1 (0,2%) 1 (0,2%) 28 (5,6 %) 

Pasvik 60 (56,6%) 3 (2,8%) 14 (13,2%) - - 29 (27,4%) 

Neiden 63 (77,8%) 5 (6,2%) 5 (6,2%) - - 8 (9,9%) 

Suomi Teno 35 (89,7%) 4 (10,3%) - - - - 

Paatsjoki 60 (90,9%) 5 (7,6%) - - 1 (1,5%) - 

Näätämö 18 (100%) - - - - - 

*Suurin osa Norjan vesistöistä on luokiteltu oletuksen perusteella, sillä tietoa on kerätty vain vähän – näiden 

vesistöjen ekologinen tila on varmistettava tutkinnallisella seurannalla ja näytteenotolla.  

 

Järvien tila  

Lähes kaikkien vesienhoitoalueen järvien kemiallinen ja ekologinen tila on erinomainen (taulukko 

6). Suomen puolella Teno-Näätämö-Paatsjoen vesienhoitoaluetta arvioitiin 306 järven tila.  Kaikki 

yli 1 km2 (100 ha) kokoiset järvet luokiteltiin veden tilasta ja paineista saatavilla olevien tietojen 

perusteella.  Kooltaan 0,5-1 km2 (50–100 ha) järvien tila luokiteltiin hyväksi asiantuntija-arvion 

perusteella, sillä alueella on yleensä hyvin vähän paineita.  Siksi suurin osa vesistöalueen 

suomalaisista järvistä on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyviksi (93 %) tai sitä paremmiksi.  

Vesistöalueen suurimman järven, Inarijärven, ekologinen tila luokiteltiin hyväksi, huomioiden 

säännöstelyn aiheuttamat paineet.  

Kahta järveä säännöstellään Suomen puolella vesivoiman tuottamiseksi, mutta niitä ei ole nimetty 

voimakkaasti muutetuiksi vesistöiksi.  Inarijärveä säännöstellään Venäjällä sijaitsevalla Kaitakosken 

padolla.  Säännöstelyn merkittävimmät haittavaikutukset ovat rantojen eroosio ja rantavyöhykkeen 

kasvillisuuden väheneminen.  Rakentaminen on myös aiheuttanut pieniin jokiin esteitä 

vaelluskaloille. Järven ekologinen tila on kuitenkin hyvä. 

Vesienhoitoalueen Norjalle kuuluvassa osassa joidenkin järvien tila on luokiteltu tyydyttäväksi. 

Tässäkin tapauksessa syynä ovat enimmäkseen Norjan ja Venäjän kaivostoiminnan paineet.  Tiettyjä 

aineita kuten kuparia on havaittu suuria määriä, mutta syytä ei tunneta.  On mahdollista, että alueella 

on luonnostaan korkeat kuparin taustapitoisuudet. 
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Taulukko 6. Vesienhoitoalueen järvien ekologinen tila (määrällisesti ja prosentteina) 31.12.2015. 

Ekologinen tila* Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Luokittelematon 

Norja Tana 143 (91,7%) 4 (2,6%) 2 (1,3%) - - 7 (4,5%) 

Pasvik 37 (46,8%) 7 (8,9%) 19 (24,1%) - - 16 (20,3%) 

Neiden 42 (76,4%) - 4 (7,3%) - - 9 (16,4%) 

Suomi Teno 43 (93,5%) 3 (6,5%) - - - - 

Paatsjoki 177 (96,2%) 7 (3,8%) - - - - 

Näätämö 74 (97,4%) 2 (2,6%) - - - - 

*Suurin osa Norjan vesistöistä on luokiteltu oletuksen perusteella, sillä tietoa on noudettu vain vähän – näiden 

vesistöjen ekologinen tila on varmistettava tutkinnallisella seurannalla ja näytteenotolla.  

 

Pohjavesien tila 

Norja ei priorisoinut pohjavesiä kauden 2016–2021 vesienhoidon suunnittelussa.  

Pohjavesimuodostumien kansallisesta määrittelystä vastasi kansallisen geologian tutkimuslaitoksen 

NGU:n edustajista koottu asiantuntijapaneeli.  Finnmarkin läänin pohjavesivarat muodostavat pienen 

osan vesivaroista, ja lähes kaikki rekisteröidyt pohjavesimuodostumat täyttävät Norjan 

vesienhoitolain hyvälle tilalle asettamat vaatimukset.  Asian varmistamiseksi tarvitaan seurantaa.    

Suomen puolella on vesienhoitoalueella 14 tärkeää pohjavesialuetta (luokka I) ja 12 vedenhankintaan 

soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka II).  Luokkien I ja II pohjaveden määräksi arvioidaan noin 20 

000 m3/d.  Suomen puolella kaikki vesihuoltojärjestelmät käyttävät pohjavettä.  Alueella on 

huomattava määrä muita pohjavesialueita (371 kpl, luokka III), joiden soveltuvuutta vedenhankintaan 

ei ole tutkittu.   Luokan III pohjavesialueiden veden määräksi arvioidaan noin  

250 000 m3/d.  Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä. 

 

Rannikkovesien tila 

Mailla ei ole yhteisiä rannikkovesiä, joten niitä ei ole otettu mukaan tähän katsaukseen. Lisätietoja 

suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen rannikkovesistä on saatavilla vesienhoitoalueen Norjan 

puolen vesienhoitosuunnitelmasta. 

 

7. Ympäristötavoitteet ja poikkeamat 

Ympäristötavoitteet ovat vesienhoitosuunnitelmien tärkein osa ja mukana olevat tahot sopivat niistä 

vesipuitedirektiivin kriteerien perusteella. Jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan tavoitteet 15 vuoden 

kuluessa vesipuitedirektiivin voimaantulosta.  

Vesipuitedirektiivissä asetetaan tavoitteeksi Euroopan kaikkien pinta- ja pohjavesien hyvä tila.  

Pintavesien Hyvä tila tarkoittaa niin hyvää ekologista kuin kemiallista tilaa.  Nykyiset 

vesienhoitosuunnitelmat tähtäävät tavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2021 mennessä.  Lisäksi 
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erinomaisessa tai hyvässä kunnossa olevien vesistöjen tila ei saa huonontua. Direktiivin mukaisista 

ympäristötavoitteista on joitakin poikkeuksia.  

 

Voimakkaasti muutetut vesimuodostumat 

Voimakkaasti muutetuilla vesistöillä on erilliset ympäristötavoitteet, joissa huomioidaan, etteivät 

muokatut ekosysteemit enää vastaa luonnollisia vesimuodostumia. Tavoitteissa kiinnitetään 

huomiota myös siihen, miten yhteiskunta hyötyy vesistön muuttamisesta, esim. tekojärvien, 

vesivoimaloiden patojen jne. rakentamisesta.  Voimakkaasti muutettujen vesistöjen ympäristötavoite 

on niiden hyvä tai tyydyttävä ekologinen potentiaali eli korkein saavutettavissa oleva ekologinen tila. 

Hyvään kemialliseen tilaan pyritään riippumatta siitä, onko vesistöä muutettu voimakkaasti.  

Ympäristötavoite määritellään jokaiselle voimakkaasti muutetulle vesistölle erikseen, sillä se riippuu 

toteutettujen hydro-morfologisten muutosten voimakkuudesta. Norjassa voimakkaasti muutetut 

vesistöt tunnistetaan "toimenpiteiden perusteella". Tällä tarkoitetaan sitä, että vesistön ekologinen tila 

tutkitaan ja päätetään, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta vesistö saavuttaisi vähintäänkin hyvän 

ekologisen tilan. Sitten arvioidaan, onko toimenpiteitä mahdollista toteuttaa.  Vesimuodostuma 

nimetään voimakkaasti muutetuksi vain kuudeksi vuodeksi kerrallaan ja sen luokittelu tarkistetaan 

jokaisella suunnittelukaudella.  

Norjassa vesienhoidon yhteistyöryhmä päättää, mitkä vesimuodostumat nimetään voimakkaasti 

muutetuiksi. On huomattava, että voimakkaasti muutetuksi nimeäminen edellyttää tietoa 

vesimuodostuman ekologisesta tilasta. Haasteellista on että monien Finnmarkin vesimuodostumien 

ekologinen tila ei ole tiedossa, vaan arvio perustuu oletukseen. Finnmarkin lääninhallitus ja Norjan 

vesistö- ja energiakeskusvirasto NVE ovat yhdessä tarkastelleet kaikki vesivoimatuotantoon 

hyödynnettävät vesimuodostumat uudelleen. Tavoitteena on ollut määrittää vesimuodostuman 

ekologinen tila ja arvioida, onko vesimuodostuma voimakkaasti muutettu sekä asettaa sille sopivat 

ympäristötavoitteet.   Tarkastelu on toteutettu asiantuntija-arvioin ja vesimuodostumaa koskevien 

raporttien perusteella. Tarkempi selvitys löytyy suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen 

norjalaisesta vesienhoitosuunnitelmasta.  

Vesienhoitoalueen Norjan puolella on 27 voimakkaasti muutetuksi nimettyä vesimuodostumaa 

(taulukko 7). Tällä suunnittelukaudella voimakkaasti muutetuiksi on nimetty ainoastaan 

vesivoimatuotannon vaikutusten alaisia jokia ja järviä. Suurimmalle osalle voimakkaasti muutetuiksi 

nimetyistä vesimuodostumista esitetään toimenpiteiksi ongelmien kartoittamista ja/tai tutkinnallista 

seurantaa. Joissain tapauksissa on myös esitetty elinympäristökunnostuksia tai 

vähimmäisvedenvirtaamaa kalojen olosuhteiden parantamiseksi.  Jälkimmäisiä toimia esitetään 

lähinnä vesienhoitoalueella etusijalle asetetuille vesimuodostumille.  Ongelmien kartoittamista ja 

tutkinnallista seurantaa esitetään useimmiten siksi, että saataisiin parempaa tietoa ekologisesta tilasta. 

Saadun tiedon perusteella olisi helpompaa arvioida vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä. 

Taulukko 7. Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien määrä ja niiden ympäristötavoitteet suomalais-

norjalaisella vesienhoitoalueella. GEP = Hyvä saavutettavissa oleva tila 

Vesistöalue 

Joet Järvet Yhteensä 

voimakkaasti 

muutetut 
GEP 

2015 

GEP 

2021 

GEP 

2027 

Lievempi 

tavoite 

GEP 

2015 

GEP 

2021 

GEP 

2027 

Lievempi 

tavoite 

Teno 2 1 - - - - - - 3 
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Paatsjoki - 9 1 - - 10 - - 20 

Näätämö 1 3 - - - - - - 4 

Yhtään rannikkovesimuodostumaa ei ole nimetty voimakkaasti muutetuiksi, koska siihen ei ole vielä 

käytettävissä lopullista ohjeistusta.   

Vesienhoitoalueen Suomelle kuuluvassa osassa Inarijärveä ja Rahajärveä säännöstellään vesivoiman 

tuotantoa varten, mutta niitä ei ole nimetty voimakkaasti muutetuiksi vesistöiksi.  

 

Poikkeukset 

Aikataulupoikkeamat 

Joissain tapauksissa ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikoja voidaan myöhentää, mikäli 

tietyt ehdot täyttyvät.  Syitä määräaikojen pidentämiseen ovat tekninen toteutettavuus, toimenpiteiden 

nopean toteutuksen suuret kustannukset tai parannusten esteenä olevat luonnonolosuhteet.  

Määräaikojen pidennyksistä on esitettävä yhteenveto ja perustelut. Määräaikoja voidaan siirtää vain 

kahteen seuraavaan vesienhoitosuunnitelmaan saakka (Norjassa vuoteen 2027 tai 2033, Suomessa 

vuoteen 2021 tai 2027).  Samalla on kuvailtava toimenpiteet ja aikataulu.  Määräaikojen pidennykset 

on harkittava uudelleen jokaisella suunnittelukaudella. On huomattava, että Suomessa, toisin kuin 

Norjassa, kaikkien ympäristötavoitteiden määräaika on 2015. Jokaista tämän määräajan jälkeen 

tavoitteensa saavuttavaa vesimuodostumaa käsitellään poikkeuksena. Norjassa määräaika on vuoteen 

2021 mennessä.  

Kansainvälisen vesienhoitoalueen Norjalle kuuluvassa osassa on 34 vesimuodostumaa, joille on 

esitetty poikkeusta ympäristötavoitteen saavuttamisen määräaikaan. Yksi näistä on Paatsjoen 

vesistöalueeseen kuuluvan Utsavuonon keskiosa, johon Sydvaranger Gruve oy:n päästöt vaikuttavat 

huomattavasti. Vesimuodostuman on määrä saavuttaa hyvä ekologinen tila vuoteen 2027 mennessä. 

Ympäristökeskusvirasto, joka vastaa vesimuodostumalle ehdotetuista parannustoimista, odottaa 

käynnissä olevien toimenpiteiden ja seurannan tuloksia. Taulukossa 8 on ne vesimuodostumat, joille 

on myönnetty määräajan myöhentäminen. Kaikkien näiden ympäristötavoitteet on saavutettava 

vuoteen 2027 mennessä.   

Taulukko 8. Aikataulupoikkeamien hyödyntäminen suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen Norjan 

puoleisilla osuuksilla. Lukuihin sisältyvät voimakkaasti muutetut vesimuodostumat, joiden ympäristötavoite 

on paras saavutettavissa oleva tila, hyvä ekologinen potentiaali 2027. 

Vesialue Joet Järvet Rannikkovedet Kaikkiaan 

Tana 1 - 2 3 

Pasvik 21 7 2 30 

Neiden - - 1 34 

Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen Norjan puoleisten osuuksien vesienhoitosuunnitelmasta 

löytyy tarkempia tietoja niistä vesimuodostumista, joille on myönnetty poikkeus 

ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikaan.  

Suomen puolella yhden vesimuodostuman, Akujoen, tila on luokiteltu huonoksi eikä se pysty 

saavuttamaan ympäristötavoitteitaan vuoteen 2015 mennessä. Vesimuodostuman on määrä saavuttaa 
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hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Asutuksen jätevesikuormitus ja maatalouden viime 

vuosina aiheuttamat hydrologiset muutokset näkyvät vesistössä.  Veteen pääsevää 

ravinnekuormitusta on vähennettävä. Fosforin ja typen kokonaismäärää tulisi vähentää yli 50 %.  

Lisäksi joessa on runsaasti koliformisia bakteereja ja korkea kiintoainepitoisuus. 

Lievennetyt tavoitteet 

Vesistöille voidaan asettaa myös vesipuitedirektiivin vaatimuksia lievempiä tavoitteita, mikäli 

ihmisen toiminta vaikuttaa niihin huomattavasti tai luonnonolosuhteet tekevät tavoitteiden 

saavuttamisesta kohtuuttoman kallista tai hankalaa.  Suomessa ei aseteta lievennettyjä 

ympäristötavoitteita tälle suunnittelukaudelle. Norjassa lievennettyjä ympäristötavoitteita voidaan 

ehdottaa ainoastaan kansallisten viranomaisten ohjeiden perusteella. Tämän vuoksi 

suunnittelukaudella 2016–2021 lievennettyjä ympäristötavoitteita on asetettu ainoastaan sellaisten 

vesivoimakanavien yläosille, joissa joenuomat ovat täysin kuivuneita. Suomalais-norjalaisen 

vesienhoitoalueen Norjan puoleisilla osuuksilla lievennettyjä ympäristötavoitteita ei ole esitetty 

yhdellekään vesimuodostumalle. 

Tiukennetut tavoitteet 

Suojelualueisiin (luku 8) sovelletaan tiukimpia ympäristötavoitteita. Suojelualueiden 

vesimuodostumien tunnistaminen on Norjassa vielä kesken. Norjan vesienhoitosuunnitelman kuvaus 

suojelualueiden ympäristötavoitteista ei siksi ole vielä valmis.  Millekään vesienhoitoalueen 

suomalaisella tai norjalaisella osuudella sijaitseville suojelualueille ei 31.12.2015 mennessä ole 

asetettu ympäristönlaatunormeja tiukempia tavoitteita. 

 

8. Vesienhoitoalueella sijaitsevat erityiset alueet 

Vesipuitedirektiivissä määrätään, että seuraavista erityisistä alueista on kerättävä tietoa pantaessa 

vesipuitedirektiiviä täytäntöön: 

 Kaikki vesimuodostumat, joista otetaan päivittäin keskimäärin yli 10 m3 tai suurempaa 

asukasvastinelukua (avl) kuin 50 vastaava määrä vettä kotitalouskäyttöön. Tämä koskee myös 

vesimuodostumia, joista aiotaan tulevaisuudessa ottaa vettä kyseiseen käyttöön. 

 EU-lainsäädännön mukaiset uimavesialueet (uimavesidirektiivi) 

 Natura 2000- verkostoon kuuluvat alueet, joilla on suuri merkitys vesistön kunnon 

ylläpitämisessä tai parantamisessa ympäristön tai lajin suojelemiseksi. (Natura 2000- verkosto 

on muodostettu turvaamaan elinympäristö- ja lintudirektiiveissä määriteltyjen luontotyyppien 

ja lajien elinympäristöjä. Direktiiviä ei panna Norjassa täytäntöön.) 

Erityisten alueiden vesimuodostumien tilatavoitteet määritellään samoin periaattein kuin muidenkin 

vesimuodostumien.  Suojelualueilla on lisäksi otettava huomioon asiaankuuluvan lainsäädännön 

asettamat erityisvaatimukset, jotka saattavat aiheuttaa tavanomaisista luokittelukriteereistä 

poikkeavia vaatimuksia vesimuodostuman tilalle. 

Natura 2000- alueilla vesimuodostumien tilatavoitteita tarkastellaan suhteessa vesistä riippuvaisten 

elinympäristöjen ja lajien suojelun tilaan.  Pinta- ja pohjaveden tilan on oltava sellaisella tasolla, että 

alueen suojelun tila säilyy.  Akvaattiset elinympäristöt sekä vedestä riippuvaiset elinympäristöt ja lajit 
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ovat etusijalla näiden alueiden vesienhoidon tavoitteissa ja toimenpiteissä.  Esimerkiksi niissä 

tapauksissa, kun vesiä suojellaan niiden luonnollisen tilan perusteella (esim. karut ja kirkkaat vedet), 

vesipuitedirektiivin tavoitteiden mukainen veden hyvä tila ei välttämättä ole riittävä.  Varsinkin tietyt 

suojellut lajit saattavat tarvita paremmassa ekologisessa tilassa olevaa elinympäristöä kuin mitä 

vesipuitedirektiivissä edellytetään.  Useimmissa tapauksissa vesipuite-, luonto- ja lintudirektiivin 

vesienhoitovaatimukset täydentävät toisiaan.   

Erityisalueiksi on Suomessa nimetty kymmenen Natura 2000- aluetta ja 14 pohjavesialuetta (luokka 

I) suomalais- norjalaisella vesienhoitoalueella.  Vesienhoitoalueen Suomelle kuuluvassa osassa ei ole 

EU-lainsäädännön tarkoittamia uimarantoja.   

Norjassa ympäristökeskusvirasto on kansallisena ympäristöviranomaisena vastuussa kansallisen 

vesienhoitolain mukaisten suojelualueiden luettelon laatimisesta. Rekisteri tarjoaa kokonaiskuvan 

muista mahdollisista ympäristötavoitteista kansallisessa vesistöjensuojelulaissa määriteltyjen lisäksi. 

Tämä ei tosin lisää tavoitteiden määrää.  Muuhun lainsäädäntöön perustuvat ympäristötavoitteet sen 

sijaan turvataan.  Rekisteriin luodaan viisi luokkaa:  

1. Juomaveden lähteet  

2. Taloudellisesti merkittävät vesilajit 

3. Virkistysalueet (uimarannat)  

4. Ravinnekuormitukselle herkät alueet  

5. Elinympäristöjen ja lajien suojelemiseksi valitut alueet 

 

Suojelualuerekisterin perusteella tietyt vesimuodostumat on tunnistettava ja ympäristötavoitteita on 

harkittava niiden käyttöä säätelevän lainsäädännön valossa.  Valitettavasti prosessi on jäljessä 

aikataulusta, joten tällaisten alueiden ympäristötavoitteet ovat tällä hetkellä kansallisen 

vesienhoitolainsäädännön mukaisia.   

Rekisteri julkaistaan osoitteissa www.vannportalen.no ja www.vann-nett.no sen valmistuttua. Tällä 

hetkellä rekisteriin kirjattavat tiedot löytyvät raakaversiona osoitteessa www.vannportalen.no/tema-

a-a1/beskyttede-omrader/register-over-beskyttede-omrader/.  

Norjan ympäristökeskusvirasto on ehdottanut kansallisten lohivuonojen ja -jokien 

ympäristövaatimusten tiukentamista alueilla, joilla vaatimukset eivät olisi ristiriidassa voimakkaasti 

muutettujen vesistöjen ympäristötavoitteiden kanssa ja joista on tietoa kaloista ekologisen tilan 

laadun mittarina. Ympäristötavoite asetettaisiin silloin, kun sen saavuttaminen olisi realistista. 

Suomalais-norjalaiselle vesienhoitoalueelle ei ole asetettu tiukempia tilatavoitteita, koska 

vesimuodostumien lohiin kohdistettujen toimenpiteiden teho näkyy vasta vuosien kuluttua. Vuoden 

2015 aikana kootut tiedot lohen tilasta (taulukko 4 luvussa 6) osoittavat, että monien sellaisten 

vesimuodostumien, joissa anadromiset kalalajit liikkuvat, tila onkin aiemmin oletettua huonompi. 

Näin ollen hyvän ekologisen tilan ympäristötavoitteen saavuttaminen on jo nykyisellään haasteellista. 

Millekään vesienhoitoalueen norjalaisella osuudella sijaitseville suojelualueille ei 31.12.2015 

mennessä ole asetettu ympäristönlaatunormeja tiukempia tavoitteita. Erinomaisessa tilassa olevien 

vesimuodostumien tilatavoite on tilan säilyttäminen. 

http://www.vannportalen.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.vannportalen.no/tema-a-a1/beskyttede-omrader/register-over-beskyttede-omrader/
http://www.vannportalen.no/tema-a-a1/beskyttede-omrader/register-over-beskyttede-omrader/
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Kuvan 4 kartassa on suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella sijaitsevat suojelualueet.  Kaksi 

Norjan kansallisista lohivuonoista ja -joista yltää rajan yli Suomen puolelle (Teno ja Näätämöjoki).  

 
Kuva 4. Suojelualueet suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella.  

 

9. Yhteinen toimenpideohjelma 

Kansainvälisen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmia pyritään sovittamaan yhteen koordinoimalla 

vesimuodostumien ominaisuuksien tarkastelua, seurantaa, luokittelua ja poikkeuksia.  Tällä 

suunnittelukaudella yhteisten toimenpiteiden koordinointi on ollut haastavaa, koska prosesseja ei ole 

sovitettu täydellisesti yhteen ja aikatauluissa on ollut eroja.  Toimivaltaiset viranomaiset ovat jo 

aiemmin sopineet toimenpiteiden yhteensovittamisesta jätevesien aiheuttaman saastumisen 

estämiseksi ja Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi, mutta tällä hetkellä ei ole 

yhteisiä toimenpiteitä toteutettavaksi.  Kumpikin osapuoli sen sijaan tiedottaa toiselle omista 

toimenpiteistään. Toimivaltaisten viranomaisten toimintaa pyritään sovittamaan paremmin yhteen, 

jotta yhteisiä vesistöjä koskevat ympäristötavoitteet voitaisiin saavuttaa.   
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Sekä Norjassa että Suomessa toimenpideohjelman suunnitteluprosessi on järjestetty alueellisella 

tasolla.  Norjassa vesienhoidon yhteistyöryhmälle tiedotettiin tulevasta prosessista syksyllä 2012.  

Finnmarkissa eri toimialoista vastaavilta viranomaisilta pyydettiin toimenpide-ehdotuksia 

alueellisella tasolla; vesistöalueiden viranomaiset arvioivat vesistöihin kohdistuvia 

ympäristövaikutuksia ja lähettivät virallisia pyyntöjä toimivaltaiselle viranomaiselle Finnmarkin 

maakuntahallinnossa. Se kokosi ja koordinoi kaikki pyynnöt ja ohjasi ne eri toimialoista vastaaville 

viranomaisille.  Sektoriviranomaiset puolestaan arvioivat vastaanottamansa tiedot, tutkivat kyseiset 

vesistöt ja ehdottivat toimenpiteitä.  Vesialueilla analysoitiin ehdotusten perusteella paikallisia 

toimenpiteitä, jotka puolestaan muodostavat alueellisen toimenpideohjelman perustan.  Kaikkien 

toimialojen viranomaiset vastasivat toimivaltaisen viranomaisen tiedusteluihin, tosin vasta 

alueellisen määräajan umpeuduttua Norjassa 1.9.  Viivästys johtui resurssien ja toimenpideohjelmien 

koostamista koskevien kansallisten ohjeiden puutteesta.  Monien toimialojen viranomaiset tarvitsivat 

toimenpiteiden ehdottamista ja tarkkojen kuluja ja ajanjaksoja koskevien tietojen toimittamista varten 

tietoa vesistöjen ekologisesta tilasta, mitä ne eivät pystyneet hankkimaan määräaikaan mennessä.   

Suomessa prosessin aikana on järjestetty alueellisen yhteistyöryhmän kokouksia. Norjassa eri 

toimialojen viranomaiset järjestivät kokouksia tehtävänsä ja vastuidensa selkeyttämiseksi.   

Kansalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua prosessiin. Suomessa toimenpideohjelmien kansalliset 

ohjeet julkaistiin keväällä 2013. Suomessa koordinoinnista, tietojen keruusta ja raportoinnista on 

vastannut Lapin ELY-keskus.  

Kansainvälisen vesienhoitoalueen Norjan puolella olevaan osaan ehdotetaan useimmiten 

toimenpiteiksi ongelmien kartoitusta, tutkinnallista seurantaa ja lisätietojen keräämistä. Näin 

voitaisiin määrittää vesistöjen ekologinen tila, ehdottaa tarvittaessa konkreettisempia toimia sekä 

määritellä, ovatko paineet merkittäviä.  Toimenpiteiden kustannuksista ei tällä hetkellä ole 

käytännössä tietoja. Toimialojen viranomaisten ehdottamia toimenpiteitä ei välttämättä toteuteta, 

mikäli niiden kulut kasvavat hyötyä suuremmiksi.  Osa toimenpiteistä toteutetaan ennen vuotta 2016, 

sillä ne ovat osa paikallisia ja alueellisia hallintoprosesseja, joiden suunnittelukaudet poikkeavat 

Norjan vesienhoitolain suunnittelukausista.  Nämä toimenpiteet koskevat lähinnä yhdyskuntien 

jätevesien käsittelyn parantamista.  Osa ehdotetuista toimenpiteistä perustuu muuhun lainsäädäntöön 

kuin vesienhoitolakiin, mutta on silti yhteydessä veden laatuun.   

 

Suomessa Akujoen ekologinen tila on luokiteltu huonoksi.  Syynä on Ivalon ja Saariselän yhteisen 

vedenpuhdistamon aiheuttama fosforikuormitus ja veden heikko vaihtuvuus. Vesienhoitoalueen 

muiden suomalaisten vesistöjen ekologinen tila on erinomainen tai hyvä.  Näissä tapauksissa 

toimenpiteiden tavoitteena on nykyisen tilan ylläpitäminen.  Sama koskee pohjavesiä.  Akujoen 

ravinnekuormitusta on vähennettävä sekä fosforin ja typen kokonaismääriä pienennettävä yli 50 %.   

Suomessa ei tarvita prioriteettiaineisiin liittyviä toimenpiteitä. Myös Suomessa tarvitaan ongelmien 

kartoitusta ja lisätietoja tulevaa työtä varten.  Osa toimenpiteistä toteutetaan osana paikallisia ja 

alueellisia hallintoprosesseja. 

Norjan elintarviketurvallisuusvirasto Mattilsynet on laatinut selvityksen tämänhetkisistä 

toimenpiteistä Gyrodactylus salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi.  Suomessa toimista vastaa 
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elintarviketurvallisuusvirasto Evira.  Paikalliset järjestöt ja kansalaiset ovat ilmaisseet huolensa 

toimenpiteiden riittävyydestä. Viranomaisten mukaan Tenojokea varten tarvittaisiin erillisiä sääntöjä.  

Taulukossa 9 esitetään yhteenveto suomalais-norjalaiselle vesienhoitoalueelle ehdotetuista 

toimenpidekokonaisuuksista.  

Taulukko 9. Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen toimenpiteet. 

Vaikutus/Toimenpide Norja Suomi 

Kunnallisen jätevedenkäsittelyn parantaminen X X 

Kalan vaellusesteiden poistaminen X X 

Säännösteltyjen vesimuodostumien ongelmien kartoittaminen, muut 

toimenpiteet   
X X 

Teollisuuden huuhtoumat X  

Saastuminen hajalähteistä (huuhtoumat taajamista, kaivoksista, 

teollisuudesta, jätteenkaatopaikoilta, saastuneista satamista jne.) 
X X 

Tulokaslajit* (tutkinnallinen seuranta, poistaminen) X  

Roskaaminen X  

Prioriteettiaineet X  

Liikakalastus X  

Maatalous X  

Gyrodactylus salariksen leviämisen ehkäiseminen X X 

Akuutin saastumisen vastaiset toimet   

* Ei sisällä kuningasravun vastaisia toimia   

Vesienhoitoalueelle ehdotettujen kansallisten toimenpiteiden arvioidaan lisäävän tietoa ja parantavan 

monien vesistöjen ekologisen tilan tuntemusta, sillä monille vesistöille ehdotetaan toimenpiteeksi 

tutkinnallista seurantaa.  Tietokannan parantaminen luo pohjaa tulevalle työlle.  Ekologisen ja 

kemiallisen tilan kartoitus mahdollistaa toimenpiteiden keskittämisen tärkeimpiin ongelmiin. Sen 

ansiosta ympäristöasiat voidaan ottaa paremmin huomioon.  Se saattaa synnyttää myös uusia 

ennaltaehkäiseviä ja ympäristöystävällisiä toimenpiteitä.  Teollisuuden ja toimintojen 

ympäristövaikutusten arviointi voi myös johtaa uudenlaisiin toimintatapoihin, lainsäädäntöön tai 

lakimuutoksiin sekä kokonaisvaltaisempaan ympäristön ja vesien hoitoon.  Norjassa on esimerkiksi 

vesipuitedirektiivin voimaantulon myötä arvioitu vesivoimaloita vertaamalla ympäristötavoitteiden 

kustannuksia ja hyötyä tuotannon pienentämisen kustannuksiin.  Prosessi saattaa johtaa uudenlaisiin 

käytäntöihin vesivoimaloiden toiminnassa.  

 

Tulvariskien hallinta 

EU:n tulvadirektiivi ei ole voimassa Norjassa, mutta sitä sovelletaan Suomessa.  Direktiivin nojalla 

jäsenvaltioiden on arvioitava tulvariskit kaikissa vesistöissä ja rannikoilla, kartoitettava tulvien 

laajuus ja niiden uhkaamat alueet sekä laadittava tulvariskien hallintasuunnitelmat.  Suomessa on 

laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma Ivalojoen alueelle. Ivalon kylä on nimetty merkittäväksi 

tulvariskialueeksi.  Alueen suojelemiseksi on ehdotettu uusien tulvapenkereiden rakentamista ja 

nykyisten korottamista.  Norjan vesistö- ja energiakeskusvirastolla (NVE) on ollut vuodesta 1989 
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käytössä ympärivuorokautinen tulvaennuste- ja seurantajärjestelmä.  Suomen ympäristökeskuksella 

(SYKE) on käytössä vastaava järjestelmä. Järjestelmä perustuu vallitsevan tilanteen analyysiin, 

virtaaman ja vedenkorkeuden laskentaan sekä virtausennusteiden ja tulvavaroitusten julkaisemiseen.  

NVE ja SYKE kartoittavat myös riskialueita ja tekevät riskiarvioita priorisoidakseen erilaisia 

valmiustoimenpiteitä.  NVE ja SYKE tukevat kuntia kartoittamalla paikallisia vaara- ja riskialueita 

ja tekemällä yksityiskohtaisia tutkimuksia. Ne osallistuvat myös maankäytön suunnitteluun 

varmistamalla, että tulvariskit huomioidaan riittävästi.  NVE huomioi tulvariskien hallinnan 

vaikutukset huolellisesti ehdottaessaan toimenpiteitä Norjan vesienhoitosuunnitelmiin.  Tenojoen 

norjalaiselta osuudelta puretaan joitain tulvapenkereitä, sillä ne ovat huomattavasti muuttaneet ranta 

ekosysteemiä ja niiden poistamista pidetään turvallisena.   

 

Merensuojelu  

EU:n meristrategiadirektiivin päämääränä on suojella eurooppalaista meriympäristöä ja taata 

ympäristön hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä.  Kaikkien jäsenvaltioiden on 

laadittava rannikkovesilleen meristrategia. Meristrategiadirektiivi ei ole voimassa Norjassa, mutta 

maassa on käytössä kattavat OSPAR-sopimuksen mukaiset merenhoitosuunnitelmat, 

merensuojelusuunnitelmat ja merensuojelualueet.  Merenhoitosuunnitelmat kattavat Norjan meret 

(Barentsinmeri ja Lofootit, Norjanmeri, Pohjanmeri).  Merensuojelusuunnitelmat kattavat tiettyjä 

ekologisilta ominaisuuksiltaan merkittäviä ja tärkeitä alueita.  Norja on yhtenä OSPAR-sopimuksen 

allekirjoittajista luovuttanut useita alueita kansainvälisen verkoston käyttöön.  Osa Huippuvuoria, 

Karhusaarta ja Jan Mayenia ympäröivästä vesialueesta sekä jotkut koralliriutta-alueet ja Ytre Hvaler 

-kansallispuisto ovat osa verkostoa, jonka tarkoitus on suojella Pohjois-Atlantin meriympäristöä.   

Suomen kansallinen lainsäädäntö noudattaa EU:n meristrategiadirektiiviä.   Vesienhoitoalueen 

Suomelle kuuluvassa osassa ei ole merialueita. 

 

10. Vedenkäytön taloudellinen analyysi 

Norjassa kansalaisten ja teollisuuden vesihuolto ja jätevesipalvelut ovat pääasiassa kuntien tai niiden 

omistamien yritysten vastuulla.  Keskimääräinen norjalainen kotitalous maksaa näistä palveluista 

noin 7 000 NOK vuodessa.  Tarvittavat sijoitukset ja ylläpitokulut saattavat korottaa summaa, mutta 

kunnat eivät saa veloittaa palveluista tarkalleen välttämätöntä tasoa korkeampaa hintaa 

(kokonaiskustannustaso).  Vesihuollon ja jätevesien käsittelyn korvauskustannukset ovat Norjassa 

noin 1 053 miljardia Norjan kruunua.  Parannuksia on jo tehty, mutta kustannukset pysyvät 

tulevaisuudessakin korkeina yhä tiukempien laatuvaatimusten vuoksi (Ødegård ym. 2013). 

Vesienhoitoalueen suomalaisessa osassa laskelmiin on otettu mukaan kaksi talousvesilaitosta. 

Molempien toiminta on taloudellisesti kannattavaa.  Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,9 

miljoonaa euroa vuonna 2011 ja keskimääräinen liikevaihto 974 000 euroa.  Keskimääräinen tulos 

oli 995 000 euroa (870 000 euroa vuonna 2003) ja keskimääräiset kulut 861 000 euroa (530 000 euroa 

vuonna 2003).  Koko alueen palvelukustannukset (tulot/kustannukset) olivat noin 115,6 prosenttia.  

Kumpikaan suomalaisista vesilaitoksista ei saanut tukia vuonna 2011.  Tulevaisuudessa vedenkäytön 

arvioidaan laskevan hiukan. Syitä ovat ennen kaikkea alueen asukasluvun pieneneminen ja vettä 

säästävien laitteiden käyttö kotitalouksissa. 
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11. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesienhoitoon 

Ilmastonmuutos vaikuttaa vesivaroihin monin tavoin.  Vaikutukset ovat jo osittain nähtävissä, mutta 

niiden arvioidaan vahvistuvan vuosisadan loppuun mennessä.  Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei 

vielä ole kattavaa tietoa, ja lyhyellä aikavälillä vesienhoitoon vaikuttaa muita, tärkeämpiä tekijöitä.   

Vesipuitedirektiiviin liittyvän työn yhteydessä tehty tulvariskien hallintatyö auttaa takaamaan, että 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkitaan riittävästi.  

Viimeisimpien ilmastonmuutosennusteiden mukaan Suomen keskilämpötila on 0,9–2,2 °C 

korkeampi kaudella 2010–2039 kuin vertailukaudella 1971–2000.  Kauden 2040–2069 

lämmönnousuennuste on 1,8–4,1 °C, ja kauden 2070–2099 ennuste on 2,5–6,0 °C. Sademäärien 

ennustetaan kasvavan näillä kausilla 2–9 %, 5–15 % ja 9–24 %.  Päivittäiset enimmäissademäärät 

voivat talvisin kasvaa 5–35 % ja kesäisin 5–30 % vuosisadan loppuun mennessä.  Uudet ennusteet 

eivät poikkea merkittävästi aiemmista.  Sademäärien kasvuennustetta on sen sijaan korotettu etenkin 

myöhäisen kesän osalta.  Norjan sademäärien ennustetaan kasvavan 8–9 % ja lämpötilojen nousevan 

2–3 °C vuoteen 2050 mennessä (Hanssen Bauer ym.  2009).  

Ilmastonmuutoksen merkittävin vaikutus kohdistuu sisävesien hydrologisiin olosuhteisiin (valunta, 

virtaama, vedenkorkeus).  Vuosittaisen valunnan arvioidaan muuttuvan välillä –5 % ja +12 % 

vuosisadan puoliväliin mennessä vesistöalueesta riippuen.  Valunta lisääntyy Pohjois-Suomessa 

hiukan enemmän kuin Etelä-Suomessa.  Talvisin valunta lisääntyy lumen sulamisen ja vesisateiden 

vaikutuksesta.  Nykyisten ilmastonmuutosennusteiden valossa Pohjois-Lapin tulvat säilyvät 

vuosisadan loppuun asti nykyisellä tasollaan.  Tulvariskien odotetaan Norjassa kasvavan tietyillä 

alueilla. 

Kasvaneet sademäärät voivat johtaa eroosion lisääntymiseen, mikä puolestaan saattaa lisätä 

ravinnekuormitusta. Tulvien lisääntyminen voi lisätä eroosiota ja ravinnekuormitusta. Valunta kasvaa 

ja lisää kuormituksen leviämistä. Lumen puuttuminen lisää todennäköisesti talviaikaista 

ravinnekuormitusta pelloilta ja metsistä vesistöihin. Jos pintavesien lämpötila nousee, saattaa järvissä 

ja rannikoilla esiintyä nykyistä enemmän sinilevää ja vesistöjen bakteerimäärät saattavat kasvaa. 

Toisaalta lyhyempi jääpeiteaika voi parantaa järvien happitilannetta. 

Lämpötilojen ja sademäärien muutokset voivat muuttaa tulvien esiintymistä ja lisätä maanvyöryjen 

riskiä.  Norjan vesistö- ja energiakeskusvirasto on julkaissut useita raportteja tulevaisuuden 

haasteista.  Finnmarkin asutusalueilla talvi- ja syystulvien ja hulevesitulvien riski kasvaa.  Kasvavat 

sademäärät edellyttävät investointeja jätevesi- ja viemäriverkkoon sekä niiden ylläpitoa.  Lämpenevä 

ilmasto voi vaikuttaa myös vesistöjen ekologiaan ja kalalajien selviytymiseen.  Myös alueelle 

siirtyvät uudet lajit voivat muuttaa ekosysteemejä.  
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12.  Tulevaisuuden haasteita 

Kansainvälisen vesienhoitoalueen tulevaisuuden haasteita on useita ja ne vaativat myös kansallisen 

tason ratkaisuja.  Erot vesien ekologisen tilan luokittelujärjestelmissä (luku 6) ovat suurin ongelma. 

Eroille on useita eri syitä, kuten esimerkiksi tilan arvioinnissa käytettyjen muuttujien erilaisuus, 

suhtautuminen vieraslajeihin ja kalastuspaineeseen, sekä ennen kaikkea toisistaan eroavat 

menetelmät lopullisen ekologisen tilaluokan määrittelyssä. Vesimuodostumien rajaamista tulisi myös 

yhdenmukaistaa maiden välillä. Lisäksi kolmen kuukauden ero vesienhoitosuunnitelmien 

määräajoissa on haaste, jos maiden halutaan sovittavan yhteen hoitosuunnitelmiaan rajan molemmin 

puolin. Erityisen haasteellista se on silloin, jos tavoitteena on laatia yhteisiä asiakirjoja. Myös 

yhteisen seurantaohjelman tärkeyttä on painotettava, koska se mahdollistaa yhteisen tietopohjan 

kehittämisen.  

Kaikki edellä mainitut tekijät edesauttavat osaltaan yhteisen vesienhoitosuunnitelman laatimista ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella.  Tämä on tärkeää 

vesimuodostumien tilan kohentamiseen tähtäävien ja yhteistyössä tehtävien toimenpiteiden kannalta.  

Alueelliset viranomaiset Norjassa ja Suomessa jatkavat yhteistyötä ja toimien yhteensovittamista. 

Yhteinen vesienhoito pyritään saamaan pidemmälle seuraavan suunnittelukauden alkaessa vuonna 

2016.   
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13.  Asiakirjat 

 

Kahdenväliset sopimukset: 

Sopimus suomalais-norjalaisesta rajavesistökomissiosta on saatavilla osoitteesta: 

www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1981/19810032/19810032_2 (suomeksi) 

Sopimus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta on saatavilla osoitteesta: 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2014/20140050 (suomeksi) 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/om-norsk-finsk-vannregion/ (norjaksi ja 

englanniksi) 

Norjalaiset asiakirjat:   

 Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen norjalaisen osan vesienhoitosuunnitelma (2016–

2021)  

 Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen norjalaisen osan toimenpideohjelma (2016–2021)  

 Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen norjalaisen osan alueellinen seurantaohjelma 

(2016–2021)  

 Finnmarkin vesienhoitoalueen keskeisiä vesienhoitokysymyksiä 

 

Kaikki asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.vannportalen.no/norsk-finsk. 

Vesienhoitosuunnitelma, toimenpideohjelma ja keskeiset vesienhoitokysymykset on käännetty 

suomeksi.  Vesienhoitosuunnitelma on käännetty saameksi.  

Suomalaiset asiakirjat:   

 Tenon–Näätämön–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma (2016–2021) 

(suomeksi, saamenkielinen tiivistelmä) 

 Tenon–Näätämön–Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma (2016–2021) (suomeksi) 
 

Kaikki asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  

 

 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1981/19810032/19810032_2
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2014/20140050
http://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/om-norsk-finsk-vannregion/
file:///C:/Users/HAMA7/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6JSN0NA4/www.vannportalen.no/norsk-finsk
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/Teno_Naatamojoki_ja_Paatsjoki
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Liite 1. Kansallisten viranomaisten yhteistyökokoukset  

Alueelliset vesienhoitoviranomaiset Finnmarkin maakuntahallinto, Finnmarkin lääninhallitus ja 

Lapin ELY-keskus ovat järjestäneet kaksi kahdenvälistä kokousta suomalais-norjalaisen 

vesienhoitoalueen vesienhoidosta.  

 2013 Rovaniemi, Suomi: Suunnitteluprosessin tilanne, tietokantojen yhteensovittaminen ja 

yhteisten karttojen laatiminen. 

 2014 Vesisaari (Vadsø), Norja: Yhteisen ‘roof-report’-luvun suunnittelua. 

 

Yllämainitut viranomaiset ovat Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission vuotuisessa 

kokouksessa päivittäneet vesienhoidon suunnitteluprosessien tilannetta:   

 2011 Kirkkoniemi (Kirkenes), Norja 

 2012 Inari, Suomi 

 2013 Vesisaari, Norja 

 2014 Rovaniemi, Suomi 

 

Pohjoiskalotin vesienhoitoviranomaisten kokoukset, joissa Norjan, Suomen ja Ruotsin viranomaiset 

ovat esitelleet vesienhoidon toisen suunnittelukauden edistymistä: 

 2011 Kiiruna, Ruotsi  

 2012 Abisko, Ruotsi  

 2013 Levi, Suomi 

 2015 Svanhovd, Norja 
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Liite II. Seurantakartat 

 

 

Kuva I. Vedenlaadun perusseuranta ja toiminnallinen seuranta Tenon, Näätämön ja Paatsjoen 

vesienhoitoalueella Suomen puolella. 
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Kuva II. Suunnitellut perusseuranta-alueet Tenon, Näätämön ja Paatsjoen vesistöalueilla Norjan puolella.  

Kartta A esittää niiden vesimuodostumien sijainnin, joihin ihmistoiminta on vaikuttanut. Alueet, joissa 

seurataan erityisesti saastuttajia, on merkitty violetilla.  

 A

. 
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Kuva III. Suunnitellut perusseuranta-alueet Tenon, Näätämön ja Paatsjoen vesistöalueilla Norjan puolella.  

Kartta B esittää vertailualueet: vesimuodostumat, joihin ihmistoiminta on vaikuttanut vain vähän. 

 B

. 
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Kuva IV. Suunnitellut toiminnallisen seurannan alueet Tenon, Näätämön ja Paatsjoen vesistöalueilla Norjan 

puolella.  
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Kuva IV. Suunnitellut toiminnallisen seurannan alueet Tenon, Näätämön ja Paatsjoen vesistöalueilla Norjan 

puolella. 
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