Ytvattenkvaliteten 2000 - 2003
Allmän klassificering enligt användbarhet

Den allmänna klassificeringen av vattnens
användbarhet beskriver den genomsnittliga
vattenkvaliteten i våra vatten och hur vattendragen
lämpar sig för vattenförsörjning, som fiskevatten
och för rekreation. Kvalitetsklassen bestäms enligt
vattendragets naturliga vattenkvalitet och följderna
av människans verksamhet. Ytvattnen delas in i
fem klasser: utomordentlig, god, nöjaktig, försvarlig
och dålig.
Klassificeringen 2000 - 2003 täckte 82 procent av
arealen för sjöar större än en kvadratkilometer, 16
procent av totallängden på åar och älvar som är
bredare än två meter och nästan hela havsområdet
som ligger innanför territorialvattengränsen.
På basis av vattenkvalitetsuppgifterna för åren 2000
- 2003 var 80 procent av den klassificerade
insjöarealen och 73 procent av havsområdet till
kvaliteten i utomordentligt eller gott skick. Vattenkvaliteten i älvarna och åarna var sämre än i
insjöarna, eftersom bebyggelsen och jordbruket är
koncentrerade längs åarna och älvarna. Vattenföringen i många av våra åar är ganska liten, vilket
innebär att de är mycket känsliga för belastning.
Av den totala längden av de klassificerade åarna
och älvarna hade 43 procent utomordentlig och
god vattenkvalitet. Dessa å- och älvvatten ligger
huvudsakligen i norra Finland. Av sjöarna
klassificerades 1 240 km2 och av åarna och
älvarna 7 020 km i de två lägsta klasserna.

I havsområdet framgick eutrofieringen i synnerhet
i Finska viken och i Skärgårdshavet samt i
Bottenviken utanför å- och älvmynningarna. Av
havsområdet hörde 26 procent till klassen nöjaktig,
försvarlig eller dålig. Området klassificerat som
nöjaktigt i Finska viken utvidgades betydligt jämfört
med klassificeringen som gjordes i mitten av 1990talet. Huvudorsaken till eutrofieringen av Finska
viken har varit den intensifierade inre belastningen
på grund av havsområdets försämrade syreförhållanden och de därpå följande algblomningarna.
Samtidigt har den yttre belastningen på Finska
viken minskat.
Närvattnen runt stora städer och industrianläggningar förbättrades betydligt redan tack vare
vattenskyddet som började effektiveras på 1990talet. Det långsiktiga vattenskyddsarbetet, som ännu
effektiverades på 1990-talet, har påverkat den
gynnsamma utvecklingen. Tillståndet i vattnen har
hållits på den uppnådda nivån, på vissa ställen har
det t.o.m. ytterligare förbättrats, såsom exempelvis
i Näsijärvi. På diffusbelastningens verkningsområden
ses inga tecken på att vattentillståndet har förbättrats.

värsta vattenbristen på flera årtionden. Vintern
2002 - 2003 blev man särskilt i södra Finland och
i Österbotten varse om den mycket dåliga
syresituationen och fiskdöd i små, grunda och
eutrofierade insjöar. Orsaken till att ca 450 insjöar
fick syreproblem var att sjöarna frös till tidigt och
vattenståndet i sjöarna var lågt. Vattenbristen
försämrade också tillståndet i åar och älvar som
belastas av avloppsvatten och jordbruk i synnerhet
i sydvästra Finland.
I dag består en stor del av avloppsvattenbelastningen
från industrin och bebyggelsen av tillfälliga utsläpp
som beror på olika funktionsstörningar. Exempelvis
klassificeringen av vattnet utanför Villmanstrand
försämrades på grund av skogsindustrins omfattande
tillfälliga utsläpp i södra Saimen år 2003.
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Tillståndet i vattnen påverkas vid sidan av
belastning även av variationer i väderlek och
vattenmängder. Under åren 2000 - 2003
inföll några perioder som uppenbart
försämrade vattenkvaliteten.
Exempelvis hösten 2002 led hela
landet förutom Lappland av den
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Vattenskyddet baserar sig på långsiktigt
arbete

Osäkerheter i anslutning till
kvalitetsklassen

Det långsiktiga och förutseende arbetet i syfte att skydda
de finska vattnen inleddes i början av 1970-talet. I målprogrammen för vattenskyddet har tydliga mål ställts upp
för de viktigaste belastarna i syfte att minska belastningen.
Det senaste och tredje målprogrammet för vattenskyddet
sträcker sig till år 2005. År 2002 godkände Finlands regering
skyddsprogrammet för Östersjön, i vilket framförs åtgärder
i synnerhet för att bekämpa eutrofieringen och minska
belastningen av farliga ämnen och riskerna av sjötrafiken.

Trots att klassificeringen är mycket täckande, förblir
framförallt små insjöar och åar oklassificerade. Det finns
inte aktuell information om vattenkvaliteten i alla
vattendrag. Även stora sjöar som är så pass bra, att de
hör till klassen god, har oftast bara en observationsplats
som följs upp regelbundet och som ligger på öppen
fjärd i sjöns djuphölja.

Vattenskyddets framgång påvisas av att Finland
klassificerades som bäst i världen i FN:s omfattande
jämförelse som utfördes år 2003 under ledning av UNESCO.

Jämförelse med vattenkvaliteten på 1990-talet
Kvalitetsklassificering har utförts i Finland sedan 1970talet. Insjövattnen har klassificerats fyra gånger och
havsområdet två gånger med samma kriterier.
2000 - 2003

1994 - 1997

Sjöar
Utomordentlig
God
Nöjaktig
Försvarlig
Dålig
Sammanlagt

km2
10 110
11 130
4 010
1 160
79
26 490

%
38,2
42,0
15,1
4,4
0,3
100

km2
9 730
10 880
3 990
1 070
67
25 737

%
37,8
42,3
15,5
4,1
0,3
100

Åar och älvar
Utomordentlig
God
Nöjaktig
Försvarlig
Dålig
Sammanlagt

km
1 600
7 430
5 130
6 570
450
21 180

%
7,6
35,1
24,2
31,0
2,1
100

km
1 490
6 030
5 860
5 640
290
19 310

%
7,7
31,2
30,4
29,2
1,5
100

Havet
Utomordentlig
God
Nöjaktig
Försvarlig
Dålig
Sammanlagt

km2
21 090
17 470
13 490
540
16
52 610

%
40,1
33,2
25,6
1,1
0,03
100

km2
22 370
23 820
5 890
590
17
52 690

%
42,5
45,2
11,2
1,1
0,03
100

Regelbunden insamling av vattenuppgifter
Tillståndet i vattnen kontrolleras kontinuerligt i
riksomfattande och regionala uppföljningar och i den
obligatoriska kontrollen av vattnen. Uppföljningen av
tillståndet i å- och älvvattnen, insjö- och kustvattnen utgör
stommen för det riksomfattande programmet. På ca 550
observationsplatser analyseras 20 - 40 variabler flera gånger
per år. I den regionala uppföljningen och den obligatoriska
kontrollen finns sammanlagt tusentals observationsplatser.
Observationstätheten och antalet variabler som analyseras
varierar enligt det problem som skall redas ut.
Resultaten från uppföljningen och kontrollen sparas i ett
riksomfattande register som upprätthålls av Finlands
miljöcentral. Registret innehåller över 21 miljoner resultat
sedan början 1960-talet. I klassificeringen 2000 - 2003
utnyttjades uppgifter från 5 370 insjö-, 3 900 å- och älvsamt 1 100 havsobservationsplatser. Det finns totalt 2,6
miljoner resultat från dessa år.

På basis av en observationsplats erhålls en genomsnittlig
uppfattning av vattenkvaliteten i sjön. I den obligatoriska
kontrollen av belastade vatten är observationsplatserna
placerade så att till vattenkvaliteten olika delar kan
klassificeras skilt.
I användbarhetsklassificeringen beaktas vattendraget ur
människans synvinkel. En naturligt hög humushalt sänker
klassen, trots att vattendraget skulle vara i naturtillstånd,
eftersom vattnets användbarhet som råvatten är
försämrad. Också när det gäller närsaltshalterna finns
det naturliga, av bergarten och jordmånen beroende
skillnader mellan vattendragen som inte beaktas i den
nuvarande klassificeringen.
Grunda och eutrofierade fågelvatten är värdefulla objekt,
trots att deras tillstånd ur användbarhetsklassificeringens
synvinkel kan vara försvarligt eller t.o.m. dåligt.
Att placera olika vattendrag i en femgradig skala är inte
helt problemfritt. Utgående från klassificeringskriterierna
ligger många vattendrag mitt emellan två klasser. Det
finns också fall när vattenkvaliteten i allmänhet är god,
men förekomsten av skadliga ämnen och eventuell risk
för människans hälsa sänker klassen.

Naturtillståndet är grund för
klassificeringen
Syftet med EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken är att
effektivera vattenskyddet så att vattenstatus inte
försämras. Avsikten är att uppnå god vattenstatus i hela
EU före år 2015. För att uppnå målet uppgörs
vattenvårdsplaner före år 2010, i vilka människans
inverkan på vattnen och effektiveringen av
vattenskyddsåtgärderna undersöks.
I Finland har revideringen av vattenkvalitetskriterierna
och klassificeringen av vatten inletts. Grunden för
bedömningen av vattenstatus är i fortsättningen
naturtillståndet och inte vattnets användbarhet ur
människans synvinkel.
I den nya klassificeringen har t.ex. en naturligt eutrof
sjö eller ett vattendrag som färgats brunt av humus god
ekologisk status, i det fall att människans verksamhet
knappt alls har haft någon inverkan.
Klassificeringen av ytvattnen baserar sig i fortsättningen
allt mer på vattnets ekologiska status. Ytvattnen
klassificeras utgående från hur kraftiga förändringar den
mänskliga verksamheten medför. I klassificeringen
jämförs t.ex. fiskarnas, bottendjurens och vattenväxternas
tillstånd med förhållanden där människan har liten
inverkan. Även förändringarna i vattenkvaliteten i åarnas,
älvarnas och sjöarnas struktur och vattenföring beaktas
i bedömningen av tillståndet.

Klassgränserna för vattenkvalitetsvariablerna som tillämpas i den
allmännabedömningen av ytvattnens användbarhet

Den allmänna klassificeringens kriterier

Variablerna och vad de beskriver

Utomordentlig Vattenområdet är i naturligt tillstånd.
Vattnet är i allmänhet kargt, klart eller lätt humushaltigt.
Algförekomster som begränsar användningen av vattnet
förekommer inte. Vattendraget lämpar sig utmärkt för alla
användningsformer.

- vattnets syrehalt 3 eutrofiering och belastningen av organisk
substans
- färg 3 mängden humus
- siktdjup, grumlighet 3 eutrofiering, mängden fastsubstans
- närsaltshalt, mängden klorofyll a, algolägenheter 3
eutrofieringsnivå
- indikatorbakterier för hygien 3 förorening som härstammar
från avföring
- skadliga ämnen 3 risk för vattenanvändningen och vattennaturen

God Vattenområdet är nästan i naturligt tillstånd, men
lätt eutrofierat eller uppenbart humushaltigt. Lokalt
begränsade algförekomster kan sporadiskt förekomma.
Vattendraget lämpar sig väl för olika användningsformer.
Nöjaktig Vattenområdet ät lindrigt eutrofierat av
avloppsvatten, diffusbelastning eller annan verksamhet eller
vattenkvaliteten är annars förändrad. Till denna klass hör
också naturligt avsevärt eutrofa eller mycket humushaltiga
vatten. Algolägenheter kan förekomma upprepade gånger.
Halter av skadliga ämnen i vattnet, bottensedimentet eller
i organismerna kan vara en aning förhöjda jämfört med
naturliga värden. Vattendraget lämpar sig i allmänhet
nöjaktigt för de flesta användningsformerna.
Försvarlig Vattenområdet är kraftigt eutrofierat av
avloppsvatten, diffusbelastning eller annan verksamhet eller
vattenkvaliteten är annars förändrad. Algblomningar är
vanliga och kan begränsa användningen av vattnet under
långa perioder. Halterna av skadliga ämnen i vattnet,
bottensedimentet eller organismerna kan vara avsevärt
högre än naturliga värden. I vattendrag på Litorina-lerjordar
kan pH-värdet tillfälligt vara mycket lågt och försurningen
tidvis leda till fiskdöd. Vattendraget är i allmänhet lämpligt
bara för användningsändamål med låga krav på
vattenkvaliteten.
Dålig Vattenområdet är förorenat av avloppsvatten,
diffusbelastning eller annan verksamhet. Algolägenheterna
är mycket vanliga och rikliga, vilket vanligen hindrar
användningen av vattnet under långa perioder. På grund
av eutrofieringen kan syresituationen också vara dålig.
Halterna av skadliga ämnen i vattnet, sedimentet eller
organismerna kan vara på en sådan nivå att de utgör en
uppenbar risk för vattenanvändningen eller vattennaturen.
I vattendrag på Litorina-lerjordar kan pH-värdet vara mycket
lågt under långa perioder, varvid försurningen leder till
återkommande fiskdöd. Vattenanvändningen begränsas
bestående eller tidvis av någon av de ovan nämnda
faktorerna.

Skadliga ämnen i klassificeringen
I klassificeringen beaktades från det naturliga
bakgrundsvärdet tydligt förhöjda halter av tungmetaller, organiska klorföreningar o.a. skadliga ämnen i vattnet,
bottensedimentet, bottenfaunan, fiskarna osv. På vissa
platser innebar hörhöjda halter att vattenområdet
placerades i klasserna försvarlig och dålig. Det finns
fortfarande för lite information om förekomsten av
skadliga ämnen och deras betydelse.

Variabel

enhet

Klorofyll a (insjövatten)
Klorofyll a (havsvatten)
Totalfosfor (insjövatten)
Totalfosfor (havsvatten)
Siktdjup
Grumlighet
Färgtal
Syrehalt i epilimnion
Syrebrist i hypolimnion
Indikatorbakterierför hygien
Hg-halten i rovfisk
As, Cr, Pb
Hg
Cd
Totalcyanid
Algolägenheter
Smakfel i fisk

µg l-1
µg l-1
µg l-1
µg l-1
m
FTU
mg l-1 Pt
%
st /100 ml
mg kg-1
µg l-1
µg l-1
µg l-1
µg l-1

Utomordentlig
I
<4
<2
<12
<12
>2,5
<1,5
<50
80 - 110
nej
<10
nej
nej

God
Nöjaktig
II
III
<10
<20
2-4
4 - 12
<30
<50
12 - 20
20 - 40
1 - 2,5
<1
>1,5
50 - 100 (<2001) <150
80 - 110
70 - 120
nej
sporadiskt
<50
<100
sporadiskt
återkommande
nej
nej

Försvarlig
IV
20 - 50
12 - 30
50 - 100
40 - 80
>150
40 - 150
förekommer
<1000
<50
<2
<5
<50
allmänna
allmänna

Dålig
V
>50
>30
>100
>80
allvarliga syreproblem
allmänt
>1000
>1
>50
>2
>5
>50
rikliga
allmänna

1) i humushaltiga vatten i naturligt tillstånd

Tilläggsinformation

Finlands miljöcentral (SYKE)

Sari Mitikka och Heidi Vuoristo, Finlands miljöcentral.
De regionala miljöcentralerna.

Mechelingatan 34a, PB 140, 00251 Helsingfors
Telefon (09) 403 000

De regionala miljöcentralerna

Norra Karelens miljöcentral
Torikatu 36 A, PB 69, 80101 Joensuu
Telefon (013) 1411

Nylands miljöcentral
Stinsgatan 14, PB 36, 00521 Helsingfors
Telefon 020 490 101
Sydvästra Finlands miljöcentral
Självständighetsplan 2, PB 47, 20801 Åbo
Telefon (02) 525 3500
Tavastlands miljöcentral
Birger Jaarlin katu 13, PB 131, 13101 Tavastehus
Telefon 020 490 103
Birkalands miljöcentral
Rautatienkatu 21 B, PB 297, 33101 Tammerfors
Telefon (03) 242 0111
Sydöstra Finlands miljöcentral
Kauppamiehenkatu 4, PB 1023, 45101 Kouvola
Telefon (05) 754 41
Södra Savolax miljöcentral
Jääkärinkatu 14, 50100 St. Michel
Telefon 020 490 106
Norra Savolax miljöcentral
Sepänkatu 2 B, PB 1049, 70101 Kuopio
Telefon (017) 788 4777

Mellersta Finlands miljöcentral
Ailakinkatu 17, PB 110, 40101 Jyväskylä
Telefon (014) 697 211
Västra Finlands miljöcentral
Skolhusgatan 19, PB 262, 65101 Vasa
Telefon (06) 367 5211
Norra Österbottens miljöcentral
Isokatu 9, PB 124, 90101 Uleåborg
Telefon (08) 315 8300
Kajanalands miljöcentral
Kalliokatu 4, PB 115, 87101 Kajana
Telefon (08) 616 31 Lapplands miljöcentral
Lapplands miljöcentral
Hallituskatu 5, PB 8060, 96101 Rovaniemi
Telefon (016) 329 4111

E-postadresserna
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

De regionala miljöcentralerna klassificerade vattendragen i den egna regionen enligt enhetliga kriterier. Källan var huvudsakligen
miljöförvaltningens datasystem för ytvatten. Uppgifter om havsområdet erhölls dessutom av Havsforskningsinstitutet, Ålands
landskapsstyrelse och Åbo Akademis forskningsstation på Husö. Den riksomfattande kartan sammanställdes i Finlands miljöcentral.

