TRIWA on toteutettu ruotsalais-suomalaisena yhteistyönä
Lapin ympäristökeskuksen ja Norrbottenin lääninhallituksen
toimesta. Osa projektin rahoituksesta saadaan EU:n aluekehitysrahaston INTERREG-ohjelmasta.
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Selvittää Tornionjoen valuma-alueen pintavesien
ominaispiirteitä,
Muodostaa kokonaisvaltainen kuva alueen pintavesien ekologisesta tilasta,
Tehdä ehdotus yhteiseksi ohjelmaksi alueen pintavesien ekologisen tilan seurantaa varten.

TRIWAn tavoitteena on:
Projektissa käsitellään Tornionjoen vesistöalueen pintavesiä.
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Kuvassa on käynnissä pohjaeläinten näytteenotto. Pohjaeläimet antavat hyvän yleiskuvan joen ympäristön tilasta. Kuva: Sara Elfvendahl

Molemmat raportit löydät TRIWAn kotisivuilta.
Pääuoman ja tärkeimpien sivujokien ympäristöntilaa kuvaillaan
raportissa ”Torne älv – tillstånd och belastning / Tornionjoki –
vesistön tila ja kuormitus” (ruotsiksi ja suomeksi).
Kokonaisuudessaan TRIWAn tulokset löytyvät loppuraportista
”The River Torne International Watershed. Common Finnish and
Swedish typology, reference conditions and a suggested
harmonised monitoring programme” (englanniksi).
Raportteja:

Tornionjoen
vesistöalueen
pintavedet
LÄNSSTYRELSEN I
NORRBOTTENS LÄN

Lisätietoa löydät projektin kotisivuilta www.triwa.org.

Ainutlaatuinen ja arvokas Tornionjoki
Tornionjoen vesienhoitoalue on kooltaan 40 157 km2, mistä noin 60
% sijaitsee Ruotsin ja loput Suomen puolella. Pieni osa sijaitsee
Norjan puolella. Vesistö koostuu kahdesta suuresta joesta, Ruotsin
puolelta rajalle laskevasta Tornionjoesta sekä Muonionjoesta. Joet
yhtyvät Pajalan kunnan kirkonkylän eteläpuolella.
Tornionjoen vesistöalue on sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuinen ja arvokas vesistö. Joki valuma-alueineen on
pääosin sisällytetty Natura 2000 -suojelualueisiin kummassakin
maassa. Tornionjoki on yksi harvoista Pohjois-Euroopan säännöstelemättömistä suurista joista, josta vielä löytyy itämerenlohen
ja meritaimenen luontaisesti lisääntyvä kanta. Ruotsin puoleinen
Tornionjoki on luonteeltaan erikoinen kahteen suuntaan laskeva
joki, ns. bifurkaatiojoki. Etenkin vesistöalueen pohjoisosissa ihmistoiminnan vaikutukset ovat vähäisiä.
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Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa virtaava Tornionjoki on EU:n vesipuitedirektiivin (VPD) mukaan kansainvälinen vesienhoitoalue.
Vesipuitedirektiivin (2000/60/EC) tarkoituksena on luoda puitteet
sisämaan pintavesien sekä rannikko- ja pohjavesien suojelua varten koko EU:n alueella. Tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2015
mennessä pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä
estää vesistöjen tilan heikkeneminen.
Jokaiselle vesienhoitoalueelle laaditaan VPD:n mukainen vesienhoitosuunnitelma. Kansainvälisellä vesienhoitoalueella tämä
edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistyön avulla vesiensuojelutyö voidaan hoitaa alueella entistä kustannustehokkaammin.
Suomi ja Ruotsi määrittelevät yhdessä ihmistoiminnan vaikutusten voimakkuuden Tornionjoen vesistöalueen ympäristön tilaan ja
asettavat tavoitteet vesien seurannalle ja hoidolle. Lapin ympäristökeskus ja Norrbottenin lääninhallitus ovat vastuulliset viranomaiset yhteisen vesiensuojelun toteuttamisessa.

Tornionjoki syysväreissä. Kuva: Sanna Kääräinen

Veden laatu vaihtelee luonnollisesti eri osissa valuma-aluetta.
Tunturialueen vesistöille ovat tyypillisiä alhaiset ravinnepitoisuudet ja hyvin kirkas vesi. Metsäalueiden vesistöt ovat ruskeavetisempiä (humuspitoisempia) ja runsasravinteisempia,
joskin nekin ovat ravinteisuutensa perusteella luokiteltuina
pääosin ravinneköyhiä.
Rannikon alavat maat ovat jääkauden jälkeisen maannousemisen myötä maa-alueiksi muuttunutta entistä merenpohjaa.
Maaperä on näillä alueilla ravinnerikasta, jonka seurauksena
myös alueen vesistöt ovat luonnostaan ravinteikkaampia kuin
esimerkiksi Tornionjoen pohjoisemman valuma-alueen vesistöt. Monet rannikkoalueen järvet ovat matalia ja suhteellisen
runsastuottoisia. Ne ovat myös ruskeavetisempiä ja humuspitoisempia kuin pohjoisten alueiden järvet.
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Maankäyttö Tornionjoen valuma-alueella (TRK-projekti, Ruotsi).

Joen keskivirtaama on 380 m3/s (mittaukset tehty Karungissa vuosina 1911–2001). Touko-kesäkuussa kevättulva nostaa virtaamat
moninkertaisiksi keskivirtaamiin verrattuna. Tornionjoen tulvat
aiheuttavat toisinaan vaurioita ranta-alueille ja rakennuksille. Jääpadot voivat myös nostaa vedenkorkeutta tietyissä paikoissa useita
metrejä.
Useimmat järvet ovat kooltaan pienempiä kuin 1 km2 ja vain 18
järveä ylittää kooltaan 10 km2. Alueen suurin järvi, Torneträsk, on
kooltaan 330 km2.

Kirkasvetinen tunturijoki (vasemmalla) ja humuspitoinen sisämaanjoki (oikealla).
Kuvat: Sara Elfvendahl

Tyypittely ja luonnontilan määrittely
TRIWA-projektissa Tornionjoen vesistöalueen järvet ja joet luokiteltiin eri vesityyppeihin mm. luonnonmaantieteellisen sijainnin,
koon ja veden värin perusteella. Projektissa kehitettiin yhteinen
menetelmä Tornionjoen valuma-alueen pintavesien tyypittelyyn.
Suomen ja Ruotsin kansalliset tyypittelyt olivat pohjana tälle
työlle. Yhteinen tyypittely takaa rajan molemmin puolin tehtyjen
ympäristön tilan arviointien vertailukelpoisuuden. Tyypittelyn testauksessa käytettiin luonnontilaisilta järviltä ja joilta vuosina 2004
ja 2005 kerättyjä biologisia ja vesikemiallisia aineistoja.

Järvien ja jokien tyypittely
Pintavedet luokiteltiin havupuuvyöhykkeen rajaa seuraillen
pohjoisiin ylämaan vesiin ja eteläisiin alavan maan vesiin. Kokoluokituksessa järvet jaettiin kolmeen luokkaan: pieniin (0,5–2
km2), keskikokoisiin (2–10 km2) ja suuriin (>10 km2). Jokivedet
luokiteltiin valuma-alueen koon perusteella pieniin (<1 000 km2),
suuriin (>1 000 km2) ja erittäin suuriin (>10 000 km2). Järvet jaoteltiin veden värin mukaan joko kirkkaiksi (veden väri <60 mg
Pt/l) tai ruskeiksi (veden väri >60 mg Pt/l). Jokien väri on selvästi
sidoksissa valuma-alueen suopinta-alaan, mutta vaihtelee voimakkaasti virtausolosuhteista riippuen. Siksi joet jaettiin valumaalueen suopinta-alan perusteella joko kirkkaisiin (suopinta-ala
<20 %) tai ruskeisiin (suopinta-ala >20 %).

1. Pohjoiset ylämaan järvet
2. Pienet, kirkkaat alavan maan järvet
3. Pienet, ruskeavetiset alavan maan järvet
4. Keskikokoiset, kirkkaat alavan maan järvet
5. Keskikokoiset, ruskeavetiset alavan maan järvet
6. Suuret, kirkkaat alavan maan järvet
7. Suuret, ruskeavetiset alavan maan järvet

Eri järvityyppien sijainti Tornionjoen valuma-alueella.

Tornionjoen valuma-alueella on 469 järveä, jotka ovat suurempia
kuin 0,5 km2. Yleisin järvityyppi on pohjoisen ylämaan järvet (tyyppi
1), joita on noin 45 % järvistä. Pienet kirkasvetiset ja ruskeavetiset
eteläiset, alavan maan järvet (tyypit 2 ja 3) ovat myös yleisiä. Kummankin osuus on noin 21 % kaikista järvistä.
Yleisin jokityyppi vesistöalueella on pienet eteläiset, alavanmaan
ruskeat joet (tyyppi 4), joita on noin 46 % kaikista joista. Pienet
pohjoisen ylämaan joet ja pienet kirkkaat eteläiset alavan maan
joet ovat myös yleisiä.

Suovaltaista maisemaa Tornionjoen pohjoisosassa. Kuva: Sara Elfvendahl

Ympäristön tila ja kuormitus
Valtaosassa jokea ja sen valuma-aluetta veden laatu on luokiteltu
hyväksi ja kuormitus vähäiseksi. Suurin osa yläjuoksun joista ja
järvistä on luonnontilaisia. Valuma-alueen etelä- ja keskiosissa
maankäyttö ja pistekuormittajat heikentävät paikallisesti vesien
laatua.

Tunturialueen järvet ja joet erosivat eteläisistä vesistä karuutensa
ja niukkalajisen pohjaeläinlajiston perusteella. Veden laadussa
havaittiin eroja myös sisämaan ja rannikkoalueen vesien välillä.
Rannikon vedet olivat rehevämpiä runsaasti ravinteita, metalleja
ja hiiltä sisältävän meriperäisen, soistuneen maaperän ansiosta.
Sisämaan ja rannikon eliöstössä ei kuitenkaan havaittu merkittäviä
eroja.

Maankäyttömuodoista metsätalous ja maanviljely muodostavat
pääosan kasvaneesta ravinnekuormituksesta ja lisääntyneestä veden sameudesta. Maanviljelys on sijoittunut etelään alajuoksulle.
Tilat ovat pääosiltaan keskittyneet karjanhoitoon, erityisesti maidontuotantoon. Suomen puolella 30–50 % valuma-alueesta on ojitettu metsätalouden, maanviljelyksen ja turvetuotannon tarpeisiin.
Ruotsin puolella ojitus on ollut vähäisempää.

Ihmistoiminnan vaikutus on suurinta Tornionjoen alajuoksulla,
missä asuu yli puolet alueen väestöstä. Alajuoksulla sijaitsevat
myös merkittävimmät pistekuormittajat. Tärkein ravinnekuormituksen lähde on kuitenkin ilmaperäinen taustakuormitus ja luonnonhuuhtouma. Noin 13 % fosforikuormituksesta ja 12 % typpikuormituksesta on seurausta ihmistoiminnasta.

Suoraan vesistöön kaivettu oja.
Kuva: Lena Bondestad

1. Pohjoiset, pienet ylämaan joet
2. Pohjoiset, suuret ylämaan joet
3. Pienet, kirkkaat alavan maan joet
4. Pienet, ruskeavetiset alavan maan joet
5. Suuret, kirkkaat alavan maan joet
6. Suuret, ruskeavetiset alavan maan joet
7. Erittäin suuret alavan maan joet

Eri jokityyppien sijainti Tornionjoen valuma-alueella.

Luonnon olosuhteet
Tornionjoen valuma-alueen yleisimpien järvi- ja jokityyppien
biologisia ja kemiallisia olosuhteita selvitettiin projektin kenttätutkimusten ja olemassa olevan seuranta-aineiston perusteella.
Kenttätutkimuksia suoritettiin yhteensä 20 järvellä ja 15 joella.
Tutkimuksiin sisältyivät pohjaeläinten, kasviplanktonin, kalojen
ja vedenlaadun määritykset. Valitut vesistöt edustavat eri tyyppisten pintavesien luonnontilaa. Tulosten perusteella voidaan
määritellä eri vesityyppien luonnontilaiset ominaisuudet.
Tutkimustuloksia voidaan käyttää valittaessa mahdollisia vertailujärviä ja -jokia uuteen seurantaohjelmaan. Vertailukohteet
ovat edustamansa tyypin hyvän ekologisen tilan indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida ihmistoiminnan voimakkuutta
kuormitetuilla ja muutetuilla vesialueilla.

Nykyinen ruotsalainen seurantaohjelma keskittyy sekä vesikemiaan että biologiaan (kalat, kasviplankton, pohjaeläimet)
yhteensä kahdeksalla näytteenottopisteellä. Suomen puolella
seurantaohjelma keskittyy lähes yksinomaan vesikemiaan,
mutta näytteenottopisteitä on enemmän ja ne kattavat alueen paremmin. Täyttääkseen VPD:n tavoitteet uudistettavan seurantaohjelman tulee kattaa enemmän vesistötyyppejä ja biologisia
ja hydrologisia laatumuuttujia. TRIWA-projektissa tarkastellaan
erilaisia vaihtoehtoja suomalais-ruotsalaiseksi seurantaverkoksi. Projektin tuloksia käytetään valittaessa seuranta-alueet ja
-ajankohdat edustavan ja kustannustehokkaan seurantaverkoston luomiseksi.

Kalojen nousuesteen muodostava siltarumpu. Kuva: Rebecca Möller

Muutetut vesistöt

Kaivosteollisuus
Turvetuotanto
Kalanviljely
Iso kaatopaikka
Elintarviketeollisuus
Nahkateollisuus
Jätevedenpuhdistamo

Metsätaloudella on ollut luultavasti kaikkein laajimmat vaikutukset
valuma-alueen pintavesiin. Erityisesti aiempina vuosikymmeninä
tapahtunut tukinuitto on muuttanut sivujokia ja pääuomia. Suurin
osa etelä- ja keskiosien jokivesistä on aikoinaan perattu, oiottu ja
padottu tukinuiton helpottamiseksi. Tukinuiton loppumisen jälkeen
jokia on kunnostettu ja uittorakenteita purettu. Monet joet kaipaavat kuitenkin vielä kunnostamista saavuttaakseen hyvän ekologisen tilan.
Voimatalouden tarpeisiin säännöstellään Raanujärveä, Vietosta ja
Portimojärveä Suomen Tengeliönjoessa sekä Puostijärveä Armasjoella Ruotsissa. Patoamisella ja säännöstelyllä on suuri vaikutus
vesialueiden luontaisiin virtaaman vaihteluihin ja eliöstöön. Padot
ja latvavesien tieverkoston vaatimat siltarummut muodostavat vaellusesteitä arvokkaille vaelluskalakannoille.

Pistekuormittajat Tornionjoen valuma-alueella.

Seurantaohjelma

Pääosa pistekuormittajista on kunnallisia jätevedenpuhdistamoja.
Muita pistekuormituslähteitä ovat mm. haja-asutus, turvetuotanto,
kalankasvatus ja teollisuus.

Tornion- ja Muonionjoen pääuomien vedenlaatua on seurattu säännöllisesti 1960-luvun alusta asti. Kalakannoista on kerätty tietoa
1970-luvun alusta saakka.

Ruotsi
4 järveä
3 sivujokea
1 pääjoki

Suomi
27 järveä
3 sivujokea
3 pääjokea
Ruotsi
Kansallinen
Alueellinen
Suomi
Kansallinen
Kansallinen ja alueellinen
Alueellinen

Nykyiset seurantajärjestelmät Suomessa ja Ruotsissa.

Maiden välisellä yhteistyöllä kehitetään ja yhtenäistetään Tornionjoen vesienhoitoalueen pintavesien tilan seurantaa ja hoitoa.
Alueen vesiympäristön seurannan tarve selvitetään ja seurantaohjelmalle asetetaan yhteiset tavoitteet. Seurantaohjelman
tavoitteet muotoillaan yhdessä vastuullisten viranomaisten, vesiensuojeluyhdistysten, kuntien, elinkeinoelämän sekä muiden
vesienkäyttäjien kanssa.

