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1. KATSAUS VESIHALLINNON TOIMINTAAN VUONNA 1985

Valtion vuoden 1986 tulo- ja menoarvioesitykseen
liittyen annettiin eduskunnalle 11.10.1985 hallituk
sen esitys (HE 184/85) vesi- ja ympäristöhallintoa
koskevaksi lainsäädännöksi, Esitys sisältää ehdo
tuksen laiksi valtioneuvoston ministeriöiden luku-
määrästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muut
tamisesta sekä ehdotuksen laiksi vesi- ja ympäris
töhallinnoksi. Sen mukaan vesihallitus siirretään
yleishallinnollisesti ympäristöministeriön alaisuu
teen 1.10.1986 muodostamalla siitä vesi- ja ympä
ristöhallitus. Samalla vesipiirien vesitoimistoista
muodostetaan vesi- ja ympäristöpiirit.

Esityksen tarkoituksena on vesi- ja ympäristö-
hallinnon uudelleen järjestäminen ympäristönsuoje
lutehtävien hoidon tehostamiseksi valtion keskus-
hallinnossa sekä nykyistä tarkoituksenrnukaisem
man tehtäväjaon toteuttamiseksi maa- ja metsäta
lousministeriön ja ympäristöministeriön välillä ve
siasioiden hallinnossa. Vesi- ja ympäristöhallinnolle
ehdotetaan annettavaksi uusina tehtävinä jätehuol
toon, alusöljyvahinkojen torjuntaan ja ympäristön-
tutkimukseen liittyviä tehtäviä.

Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen eh
käisemisestä annetun lain muuttamisesta annettu
laki (739/85) siirsi alusöljyvahinkojen torjunnan
yleisen johdon ja kehittämisen merenkulkuhallituk
selta ympäristöministeriölle. Vesihallitukselle ja ve
sipiirien vesitoimistoille osoitettiin uusiksi tehtä
viksi alusöljyvahinkojen torjunnan järjestämisen
valvonta ja ohjaus sekä torjuntaan osallistuminen.
Torjuntaan liittyvästä rantojen puhdistuksesta ve
sihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen on huo
lehdittava yhteistoiminnassa asianomaisten kuntien
kanssa.

Kertomusvuoden aikana valmistui useita vesiasi
oita käsitteleviä ministeriöiden asettamien toimi
kuntien ja työryhmien mietintöjä. Vaelluskalakan
tojen elvyttämistyöryhmän muistio (Työryhmä-
muistio MMM 1985:7) sisältää mm. kalataloudellis
ten kunnostusten toimenpideohjelman kunnostus
kohdeluetteloineen, Meri- ja järviluonnon suojelu-
työryhmän 1 osamietinnössä (KM 1985:18) käsitel
lään suojelualueiden tarvetta sekä suojelun toteut
tamisen keinoja ja kustannuksia. Vantaanjokitoimi
kunta esittää mietinnössään (KM 1985:31)
valtiovallan entistä laajempaa osallistumista vesis
tön kunnostamiseen ja suojeluun.

Vesiensuojelun valtakunnallisen tavoiteohjelman
valmistelu on jatkunut vesiasiain neuvottelukun
nassa vesihallituksen laatimien selvitysten pohjalta.
Vesiensuojelun alueellinen suunnittelu on painot
tunut yhä enemmän maataloudesta peräisin olevan
ja muun hajakuormituksen vähentämiseen. Suun-

nittelulla on pyritty löytämään ratkaisuja myös
voimakkaasti lisääntyneen kalankasvatustoiminnan
haittojen vähentämiseen.

Vesihuollon kehittämisessä on kiinnitetty eri
tyistä huomiota haja-asutuksen vedenhankintaan
sekä pohjavesien suojeluun ja hyväksikäyttöön.
Yhteisten vesilaitosten piirissä oli kertomusvuoden
alussa väestöstä 79 %. Osuus on lisääntynyt viime
vuosina yhden prosenttiyksikön vuodessa. Pohja-
veden osuus koko vedenkulutuksesta on myös jat
kuvasti noussut. Kertomusvuoden alussa se oli 49
%. Vesihuoltoa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä
kuntien kanssa.

Tulvasuojelun suunnittelu painottui edelleen
Pohjanmaalle ja Etelä-Suomeen. Vuoden aikana
suunniteltiin yhteensä 42 pääasiassa tulvasuojelua
palvelevaa hanketta. Vaasan vesipiirissä valmistui
tarkistettu Kyrönjoen yläosan vesistötyösuunni
telma. Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien
laatimista eräille suurille vesistöille on edelleen jat
kettu. Samalla on kehitetty matemaattisia malleja
vesistöjen juoksutustoiminnan kehittämiseksi myös
poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Säännösteltyjen vesistöjen käyttötoiminnassa oli
vat tärkeimpiä toimenpiteitä hyydetulvien pienen
täminen, vedenpintojen liiallisen alenemisen estä
minen kevättalvella ja jääpadoista aiheutuvien tul
variskien pienentäminen. Lumipeitteen vahvuus ja
sen vesiarvo olivat talvella 1985 vain 50—70 %
ajankohdan keskiarvosta. Koska talvi oli lisäksi
poikkeuksellisen kylmä, kasvoivat jokien ja”ät pai
koitellen ennätyksellisen vahvoiksi.

Vesistöjen ja rannikkomeren tilan tutkimuksissa
on pitkäaikaisten seurantojen osuus ollut keskei
nen. Osana ympäristömyrkkyjä koskevia selvityksiä
on aloitettu laaja yhteistoimintatutkimus torjunta-
aineiden huuhtoutumisesta ja niiden vaikutuksista
vesistöissä, Biologisten seurantamenetelmien käyt
töä vesistöjen tilan seurannassa on edelleen kehitet
ty. Tärkeäksi tutkimuskohteeksi on noussut ympä
ristöministeriön johdolla tehtävä laaja ilman epä
puhtauksien vaikutusten selvittely. Vesistötiedon
hyväksikäyttöä kehitettiin edelleen ja ehdotus
sistöjen laadullisen käyttökeipoisuuden arvioimi
seksi otettiin koekäyttöön.

Kertomusvuoden aikana valmistui vesihallituk
sessa eräitä merkittäviä kehittämisohjelmia. Ehdo
tus rakentamisorganisaation kehittämissuunnitel
maksi sisältää esityksen toiminnan keskittämisestä
kone- ja korjaamotoiminnan osalta viiteen ns. ra
kentavaan vesipiiriin. Vuoden aikana valmistui
myös vesihallinnon tietojenkäsittelyn kehittämis
suunnitelma, joka kattaa seuraavat viisi vuotta.
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2. VESIHALLINTO

2.1 Hallinto ja tehtävät

Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumi

sesta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla

(740/85) öljyvahinkojen torjunnan yleinen johto

ja kehittäminen siirrettiin vesihallitukselta ympä

ristöministeriölle. Vesihallituksen ja vesipiirien

vesitoimistojen tehtäväksi jätettiin vahinkojen

torjunnan järjestämisen valvonta ja ohjaus. Vesi-

piirien vesitoimistojen on edelleen tarvittaessa

osallistuttava vahinkojen torjuntaan.
Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen eh

käisemisestä annetun lain muuttamisesta annettu

laki (739/85) siirsi alusöljyvahinkojen torjunnan

yleisen johdon ja kehittämisen merenkulkuhalli

tukselta ympäristöministeriölle. Vesihallitukselle

ja vesipiirien vesitoimistoille osoitettiin uusiksi

tehtäviksi alusöljyvahinkojen torjunnan järjestä

misen valvonta ja ohjaus sekä torjuntaan osallis

tuminen. Torjuntaan liittyvästä rantojen puhdis

tuksesta vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimis

tojen on huolehdittava yhteistoiminnassa asian-

omaisten kuntien kanssa. Kunnan alusöijyvahin
kojen torjuntasuunnitelma on alistettava nyt ym
päristöministeriön vahvistettavaksi, Ympäristö-

ministeriö voi kuitenkin siirtää suunnitelman vah
vistamisen asianomaisen vesipiirin vesitoimiston

tehtäväksi.
ljysuojarahastosta annetun lain muuttami

sesta annetulla lailla (741/85) selvennettiin eri
tyisesti valtion oikeutta saada korvausta kyseisen

rahaston varoista, Rahastosta maksettavista kor
vauksista päättää nykyisin öljysuojarahaston joh
tokunta, joka tuli entisen öljyvahinkolautakun
nan tilalle. Öljysuojarahastosta annettiin myös
uusi asetus (828/85).

Luottolaitosten varoista myönnettävistä eräis

tä korkotukilainoista annetun lain 2 ja 3 §:n

muuttamisesta annetulla lailla (965/85) tuli val
tioneuvoston tehtäväksi asianomaisten ministe
riöiden sijasta päättää, minkä suuruista korkoa
luottolaitokset enintään voivat periä korkotuki
lainasta. Luottolaitosten varoista myönnettävien
eräiden korkotukilainojen koroista annettu val
tioneuvoston päätös (1138/85) on siten korvan

VESDIALLINT0

_______ _______

i .

_______ _______

VESIhALLITUKSEN 0RGANISAATI0YKSIKUT
JA NIIDEN PAALLIK0T

VESIENSUOJELUTOIMDTO

R. PENTfONLN

TEOLLISUIJSI OIMISTO

5. RUONALA

KATSELMUSTOIMISTO
L, KIRKKOMIKI

Kuva 1. Vesihallituksen yksiköt ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoimistot ja vesipiirien johtajat

vuoden 1985 aikana.
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nut maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnettävi

en korkotukilainojen korosta (141/85) sekä ym

päristöministeriön päätökset teollisuuden vesien

suojelulainojen korosta (195/85) ja yhdyskunti

en vesiensuojeluinvestointien suorittamiseen

myönnettävien korkotukilainojen korosta (23 5/
85).

Vesihallintoa erityisesti koskettavaa muuta

lainsäädäntöä ovat olleet valtion vesihuoltotöistä
annettu uusi valtioneuvoston päätös (976/85),

maa- ja metsätalousministeriön päätös vuoden

1982 eräiden tulva- ja poroaitavahinkojen korvaa

misesta (784/85), asetus valitusoikeuden kieltä
misestä näiden vahinkojen korvaamista koske

vista vesihallituksen päätöksistä (785/85) sekä

valtioneuvoston päätös Vuotoksen alueen maa- ja
metsätalouden kehittämistoimenpiteistä (262/

85; maatilahallitus voi antaa tarvittavien tilustei
den suunnittelun ja rakentamisen tai toteuttami
sen suurehkojen yhteishankkeiden osalta Lapin
vesipiirin vesitoimiston tehtäväksi). Vesiensuoje

lun kannalta ovat huomionarvoisia myös kauppa-
ja teollisuusministeriön päätökset palavista nes
teistä (313/85). öljylämmityslaitteistoista (314/
85) ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen
ehkäisemisestä annetun asetuksen 3 luvun sään
nösten voimaantulosta (977/85), lait maa-aines-
lain 26 §:ri muuttamisesta (521/85) ja torjunta
ainelain 5a ja 5b §:n muuttamisesta (704/85)
sekä asetukset myrkkyasetuksen muuttamisesta

(557/85) ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantu
misen ehkäisemisestä annetun asetuksen muutta
misesta (1025/85).

2.2 Henkilökunta

Henkilöstön määrän ja rakenteen säätelyssä mer

kittävintä kertomusvuonna oli 15:n vesistötyö

määrärahoilla palkatun kuukausipalkkaisen hen

kilön palkkauksen järjestäminen palkkausmo

mentille. Vesihallituksen uusien työntekijöiden

perehdyttämiseksi vesihallinnon tehtäviin, orga
nisaatioon ja muihin toimintoihin järjestettiin

syksyllä kaksipäiväinen tulokaskurssi.
Työsuojelussa jatkettiin entiseltä pohjalta

työn turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyvyy

den hyväksi tehtävää työtä. Vesihallituksen ja
vesihallituksessa edustettuina olevien henkilöstö-

järjestöjen välillä allekirjoitettiin 30.9.1985 työ

suojelun yhteistoimintasopimus, jonka pohjalta

työsuojelutoiminta vesihallinnossa järjestetään.

Lokakuussa vietetyllä työsuojeluviikolla pyrittiin

tiedottamalla ja järjestämällä luentotilaisuuksia

kiinnittämään koko henkilöstön huomiota työ
suojeluasioihin.

Terveydenhuoltotoiminnassa vuosi oli sikäli

merkittävä, että vesihallinnon loputkin yksiköt

— Helsingin, Vaasan ja Kokkolan vesipiirien vesi

toimistot sekä vesihallitus — pääsivät valtion

alueellisten työterveysasemien toiminnan piiriin.

Muutoksen myötä laajeni sairaanhoito virkamies

ten osalta. Työterveyshuoltoa ja työsopimussuh

teisten sairaanhoitoa toteutettiin jo vakiintunei

den periaatteiden mukaisesti.
Urheilu- ja virkistystoiminnassa on edelleen

järjestetty sekä alueittaisia että koko vesihallin

non käsittäviä tilaisuuksia, mm. teatterissakäyn

tejä ja erilaisia urheilutilaisuuksia. Lisäksi vesi-

Taulukko 2. Vesihallinnon henkilökunnan vaihtuvuus vuonna 1985

Henkilöstöryhniä Vesihallitus Piirihallinto Vesihallinto

1km 1km ‘c 1km

Dipl.insinöörit 2 (1) 2,5 ( 1,3) 3 ( 2) 2,9 (2,0) 5 ( 3) 2,8 (1,7)

Muut korkeak.tutk.s. 3 (—) 2,2 (—) 7 ( 3) 9,8 (4,8) 10 ( 3) 4,8 (1,7)

Insinöörit — — 5 (—) 7,1 (—) 5 (—) 6,5 (—)
Rkm, ja teknikot 3 ( 3) 17,6 (17,6) 20 (15) 6,2 (4,9) 23 (18) 6,8 (5,6)

Lab. ja tutk. henk, 6 ( 2) 12,5 ( 5,7) 13 ( 6) 9,1 (4,7) 19 ( 8) 10,0 (4.9)

Toimistohenkilöstö 11 ( 7) 8,1 ( 5,2) 22 (18) 7,8 (6.7) 33 (25) 7,9 (6,2)

Työnjohtajat — — 7 ( 7) 8,8 (9,8) 7 ( 7) 8,8 (9,8)

Muut 2 ( 1) 25,0 (12,5) 1 ( 1) 3,0 (3.1) 3 ( 2) 7,3 (7,5)

Yhteensä 27 (14) 6,3 ( 3,5) 78 (52) 7,1 (5,0) 105 (66) 6,9 (4,6)

Tilastoon ei ole laskettu mukaan virastotyöntekijöitä, kesäapulaisia, harjoittelijoita eikä muita alle 6 kk määräajan vesi-

hallinnon palveluksessa olleita. Sulkeissa on pysyvän henkilökunnan vaihtuvuus.
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Taulukko 1 Vesihallinnon henkilökunta 31.12 1985

Henkilöstöryhmä Vesihallitus Piirihallinto Vesihallinto
Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä
moni. mom. moni. mom. mom. moni.

56 21 77 89 14 103 145 35 180
20 67 84 13 97 131 33 164

3 1 1 4 4
1 6 4 1 5 9 2 11

1 1 1
1 2 1 1 2

17 14 31 17 1 18 34 15 49
12 26 1 17 30 13 43

1 1 2 2
1 1 1 1
1 3 2 1 3

31 29 13 24 37 44 53 97
8 13 8 14 22 13 22 35
6 12 1 1 6 7 13
2 4 2 2 4
7 15 1 3 10 8 18

1 1 1 1
3 6 5 8 6 8 14
1 2 2 2 1 3 4
2 5 3 2 5

1 1 1
2 2 2

Dipiomi-insinöörit
— rakennusins. 47

puunjalostusins, 3
— kemisti-ins. 5

koneins. 1
Arkkitehdit
Maat, ja metsät.kand.
— lsmnologit 14

mkrobiologit 1
maankäytön ekon.

— ynspäristönsuoj. 2
Filosofian kand,
— biologit 5
— geofyysikot (hydrol) 6

fyysikot 2
kemistit 8
ymp. hygieenikot

— geologit 3
— maantieteilijät

matemaatikot 3
tilastotieteilijät 1

— tietojenkäsittelijät 2
Agronomit 2 2 2
Metsänhoitajat 1 1 1 1 2
Oikeustict.kand. 11 11 1 1 11
Valtiotiet.kand. 5 1 6 1 1 6
Hallintotiet.kand. 1 1 1
Yhteiskuntatict.kand. 1 1 1
Kauppatiet.kand. 2 2 1 1 3
Ekonomit 5 5 4 4 9
Luonnontiet,kand, 3 2 5 2 2 4 5
— kemistit 1 1 2 1 1 2

fvysikot 1 1 1 1
— geologit 1 1 1 1
— matemaatikot 3 1 4 1 1 4 1 5
Humanististen tiet.kand. 4
Sosionomit
Varanotaarit 3
Farmaseutit 4
Opistoinsinöörit 7
— rakennustns. 6 6
— kemisti—ins.

koneins. 1 1
prosessi-ins.

lktyonomit 1 1 1 1 2 2
Terveydenhoitajat 1 1 1 1 2 2
Merkonomit 13 1 14 86 14 100 99 15 114
HSO-sihteerit 5 5 5 5
Rak,mestarit ja teknikot 16 1 17 285 37 322 301 38 339

rakennusmestarit 14 14 266 36 302 280 36 316
— koneteknikot 1 1 13 13 14 14
— kemistiteknikot 1 1 1 1
— terveysteknikot 1 1 1 1
— sähköteknikot 1 1 1 1
- prosessiteknikot 1 1 1 1
— maanmittausteknikot 4 1 5 4 1 5
Lab, ja tutk,hlökunta 27 21 48 106 51 157 133 72 205
Toimistohenkilökunta 113 1 114 156 41 197 269 42 311
Työnjohtajat 80 80 80 80
Erittelemättömät 7 1 8 32 2 34 39 3 42

337 93 430 860 293 1153 1197 386 1583
Taulukkoon on laskettu mukaan virastotyöntekijät (piirihallinnossa 51).
Harjoittelijoita (piirihallinnossa 1) sekä vesipiirien huoltokorjaamo- ja maa- ja vesirakennustyöntekijöitä ei ole otettu
mukaan taulukkoon,
Keskusvirastossa oli 395 ja piirihallinnossa 1026 pysyväisluontoista kuukausipalkkaista henkilöä (yhteensä 1421)
Huoltokorjaamotyöntekijöitä 118 (pysyväisl. 106) Vesihallituksessa on 17 lisensiaattia ja 12 tohtoria,
Maa- ja vesirakennustyöntekijöitä 589 (pysyväisl. 195) Piirihallinnossa 8 lisensiaattia ja 2 tohtoria.

707 (pysyväisl. 301)

16

60

-5

2
2

12
7

3
9
9

4 4 4
1 1 1 1

3 3 3 6 6
4 8 8 12 12
7 53 26 79 60 26 86

51 24 75 57 24 81
1 1 1 1

1 1
1 2 3 1 2 3

2 461905V
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hallinto osallistui Suomi meloo -tapahtumaan ja
jo kuudennen kerran Suomi juoksee -viestiin.

Vesihallinnon kuukausipalkkaisen henkilöstön

määrä 31.121985 kasvoi kymmenellä henkilöllä

edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, lähin

nä määräaikaisen projektihenkilöstön lisäyksestä

johtuen. Tuntipalkkaisten määrä väheni 73 ben

kilöllä edellisen vuoden lopun tilanteesta. Henki

löstön määrää ja rakennetta koskevat tiedot on

esitetty taulukossa 1. Henkilöstön vaihtuvuus

pieneni koko vesihallinnossa: v. 1984 7,2%,

v. 1985 6,9 % ja keskusvirastossa: v. 1984 10,2%

v. 1985 6,3 %. Pysyvän henkilökunnan vaihtu

vuusprosentti vesihallinnossa oli 4,6. Vesihallin

non henkilökunnan vaihtuvuus on esitetty tau

lukossa 2.

2.3 Määrärahojen käyttö

Vuonna 1985 vesihallinnon käyttämät määrära

hat olivat 395,8 milj, mk, josta muiden virastojen

määrärahojen osuus oli 111,7 milj, mk (28, 2%).

Määrärahojen käyttö kasvoi nimellisesti edellises

tä vuodesta 21,7 milj. mk eli 5,8 %. Viraston

omien määrärahojen osalta nimellinen kasvu oli

16,1 milj, mk (6 %) ja muiden virastojen määrä

rahojen osalta 5,6 milj, mk (5,3 %). Jos kasvua

laskettaessa kulutusmäärärahoissa otetaan huo

niioon palkansaajien ansiotasoindeksin (valtio)
keskimääräinen muutos (7,4 %) sekä siirto- ja

sijoitusmenoissa rakennuskustannusindeksin

muutos (5,6 %), laski määrärahojen reaalinen

käyttö noin 0,5 %.

Käytettyjen määrärahojen erittely virastokoh

taisesti ja taloudellisen laadun mukaan on esitet

ty kuvissa 3 ja 4 sekä taulukossa 3.
Kuvassa 5 on esitetty määrärahojen käytön

kehitys vuosina 1981—1985. Määrärahojen käy

tön jakautuminen tehtävittäin vuonna 1985 on

esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Määrärahojen käytön jakautuminen tehtä

vittäin vuonna 1985.

Tehtävät % Mmk

Talous- ja hallintotehtävät 14 54

Suunnittelu- ja ohjaustehtävät 13 52

Valvontatehtävät 4 15

Katselmustehtävät 1 6

Tutkimustehtävät 10 38

Rakentamistehtävät 37 149

Vesistöjen käyttö-, hoito-
ja kunnossapitotehtävät 4 15

Investoinnit 17 67

Yhteensä 100 396

Taulukko 3. Määrärahojen käyttö vesipiireittäin vuonna 1985 (1 000 mk).

Vesipiirin Kulutusmenot Siirtomenot Sijoitusmenot Yhteensä

vesitoimisto
Vesi- Muut Vesi- Muut Vesi- Muut Vesi- Muut

hallinto virastot hallinto virastot hallinto virastot hallinto virastot

Hev 8 866 366 — 442 3 259 1 564 12 125 2 372

Tuv 6 305 459 — 167 4 613 1 515 10 918 2 141

Tav 7 529 338 — 134 2 325 504 9 854 976

Kyv 8 348 974 — 1 113 2 403 1 926 10 751 4 013

Miv 5 420 350 — 145 1 090 8 238 6 510 8 733

Kuv 7 870 429 — 407 2 840 4 678 10 710 5 514

PKv 5 945 450 — 201 861 3 227 6 806 3 878

Vav 14 744 1 466 — 2 211 9 866 9 937 24 610 13 614

KSv 7 396 762 — 478 324 4 950 7 720 6 190

Kov 9961 677 — 894 12710 5337 22671 6908

Ouv 10128 943 — 2135 4212 14797 14340 17875

Kav 5202 809 — 229 912 4820 6114 5858

Lav 10 777 646 — 1 631 3 237 20 791 14 014 23 068

Yhteensä 108 491 8 669 — 10 187 48 652 82 284 157 143 101 140
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VIRASTCKDHTANEN ERITTELY AQUDELSEN LAADUN MUKAINEN
ERITTELY

Muut 4,3 Mmk°(1,O%

Rsto jo kolotelouden
tutk musImtos

Tyovomornmjsteno
661. Mmk (16,8%

18j
Snomenot

Yhteensa 395,8 Mmk Yhteensä 395,8 Mmk

1 Smältäd museovlrastolle ja rokennushattltukselle myönnettyjä työllisyysvarojo 1,8 Mmk

Kuva 3. Määrärahojen käyttö vuonna 1985 virastokohtaisesti ja taloudellisen laadun mukaisesti
eriteltynai.
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Mmk Mmk
157,2 Mmk

160 160

140 140
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126,9 Mmk
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SjoUusmenot

111,7 Mmk

15,4

13.0

5

83,3

0 U
Veslhaihtus Vesp rU Muut vrastot

Kuva 4. Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen osuus vesihallinnon määrärahoista sekä vesi-
hallinnon käyttämät muiden virastojen määrärahat taloudellisen laadun mukaan.



12

Erittäin kovien, joulukuusta helmikuulle vallin
neitten pakkasten seurauksena routa tunkeutui
poikkeuksellisen syvälle koko maassa ja varsinkin

vähälumisella Pohjanmaalla. Häiriytymättömän

lumen aila routaa oli maan eteläosissa 20... 50 cm,
Pohjanmaalla 50... 100 cm, järvialueella ja Kai
nuussa 20... 100 cm sekä Lapissa 0,5.,.2 m. Lu
mesta paljailla paikoilla routaa saattoi olla
2...3 m.

Pienten vesistöjen virtaamat olivat talvella hy
vin vähäisiä, jopa tyrehdyksissä. Suurissa vesis

töissä vettä oli likimain normaalisti. Pohjavesi oli

lopputalvesta useita kymmeniä senttimetrejä

ajankohdan keskiarvon alapuolella. Järvien jäät

olivat vain hivenen tavallista paksumpia, mutta
etenkin Pohjanmaan ja Lapin jokiin kasvoi hyvin
paksu jääpeite. Tornionjoella mitattiin yleisesti

120 cm:n jäänpaksuuksia. Paannejäätä esiintyi ta

vallista enemmän.
Kevätylivedet olivat yleensä enintään tavan

omaisen korkuisia ja sattuivat maan eteläosissa

kaksi viikkoa, keskiosissa n. viikkoa tavanomaista

myöhemmin sekä Pohjois-Suomessa ja Lapissa

normaaliin aikaan. Pohjanmaalla ja Tornionjoella

esiintyi poikkeuksellisen suuruisia jääpatotulvia.

Järvien jäät lähtivät jopa kaksi viikkoa tavan
omaista myöhemmin. Esim. Lappajärven jäiden

lähtö 30.5. oli myöhäisin v. 1912 alkaneella ha

vaintokaudella.

Kuva 5. Määrärahojen käytön kehitys vuosina

1980—1985 ao. vuoden hintatasossa.

D

3. VESIVARAT JA NIIDEN KAYTT 1
3.1 Pinta- ja pohjavesivarojen määrä ja

laatu .2

Talvella 1985 lunta oli vähän ja vallitsi ankara

pakkanen. Maa jäätyi poikkeuksellisen syvältä,

ja jokiin muodostui tavallista paksumpi jääpeite.

Talvialivirtaamat ehtyivät hyvin pieniksi pienissä

vesitöissä, Kevättulvat sattuivat tavallista myö

hemmin, mutta olivat tavanomaisen kokoisia

paitsi siellä missä jääruuhkaumat nostivat vettä.

Kesä oli lähes normaali, mutta syksyllä oli Poh

jois-Suomen vesistöissä vettä erittäin paljon.

Vuoden sadantasumma oli keskimääräinen.
Lumipeitteen vesiarvo oli koko talven ajan ta

vallista niukempi etenkin maan pohjoisosissa.

Vasta huhtikuussa lumipeite vahveni normaaliksi.

20

[
Mietoinen, Hiefwnäki
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Kuva 6. Talven 1985 ankarien pakkasten aikana

routa tunkeutui syvälle. Kuvassa on nähtävissä

roudan paksuuden kehitys Mieteisten Hietamäes

sä talvella 1984/198 5.
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Vesien lämpötila oli alkukesästä tavallista
alempi, kesäkuun lopulta lokauuhun normaali.
Haihdunta jäi kesän aikana 10. ..20 % tavallista
pienemmäksi alkukesän viileyden ja myöhemmän
kesän kosteuden seurauksena. Syyskesällä satoi
paikoin runsaasti Lounais-Suomessa, ja paikallisia
ukkoskuurojen aiheuttamia virtaamahuippuja
esiintyi — mm. Tenholassa, jossa 21.8. satoi vuo
rokauden kuluessa yli 100 mm.

Syksy oli Pohjois-Suomessa erittäin sateinen.
Mm. Tornionjoen virtaama oli syyskuun alkupuo
lella kolminkertainen ajankohdan keskiarvoon
verrattuna. Sadanta ja virtaamat olivat Pohjois-
Suomessa suuria aina talven tuloon asti. Eteläm
pänä vesitilanne oli melko lähellä normaalia. Poh
javesi nousi syksyllä koko maassa ja ylitti talven
alkaessa ajankohdan keskiaron.

Vesistöt jäätyivät maan pohjois- ja keskiosissa
normaaliin aikaan, mutta eteläosissa 1..,2 viikkoa

tavallista aiemmin, sillä marraskuun loppu oli
erittäin kylmä. Joulukuussa esiintyi taas suojasäi
tä. Vuoden loppuessa vesivarat olivat kohtalaisen
runsaat koko maassa.

Suurin osa maamme vesistöistä on säilynyt
laadultaan lähes luonnontilaisena. Vesihallituksen
5-luokkaisen käyttökelpoisuusluokituksen perus
teella noin 80 % jän’iemme kokonaispinta-alasta
kuuluu erinomaiseen tai hyvään luokkaan (tau
lukko 5). Noin 18 % järvien kokonaispinta
alasta on käyttökelpoisuudeltaan tyydyttävää.
Tällaisia käyttökelpoisuudeltaan lievästi heiken
tyneitä vesistöjä on mm. reittivesistöjen latva
osilla, missä luontaisen humuskuormituksen vai
kutus on voimakas. Laajahkot järvialueet Etelä-
ja Keski-Suomessa ovat heikentyneet tyydyttä
viksi jätevesikuormituksen vuoksi, Voimakkaas
ti likaantuneita, käyttökelpoisuudeltaan välttä
viä tai huonoja vesialueita on noin 2 % järvien

500

-

Kuva 7. Järvien jäänlähtö suonna 1985 ja keski
määräinenjäänlähtö vuosina 1961—1980. Kuva 8, Vuosisadanta vuonna 1985 (mm).



Taulukko 5, Vesistöjer kyttökelpoisuu’ 1970-luvun

alussa ja puolisälissä seka 1980 luvun alussa vesihallituk

sen yleisluokituksen mukaan

Käyttökelpoisuusluokka’

pinta-ala km-’ tai pituus k

I-i-ii III IV V

Järvet
1970 luvun alku 24 600 5 900 800 150

1970-luvun puoliväli 25 000 5 800 550 140

1980-luvun alku 25 000 5 900 510 130

J oet
1970-luvun alku 7 300 2 000 200

1970-luvun puoliväli 12 000: 7 700 1 900 210

1980-luvun alku -‘ 400 1 800 160

Rannikkovedet
1970-luvun puoliväli 830 260 25

1980-luvun alku 1 200 280 44

1 sisältää rnyos luakittelemattomat joki suud,,t

1 -4- 11 erinomainen tai hyvä
III tyydyttäsä
IV välttäsä
V huono

pinta-alasta Ne ovat pääasiassa metseteollisuu
dci tai suurten taajarricn jatevesier vaikutus-

alueita. Valtaosa maamme alueella mereen las-

kovista jokivesistöistä on laadultaan enintään

tyydyttävia N’iden käyttökelpoisuutta heske -

täsat iatevesll a hajakuormitus sekä sesistöra

kentarnisesta aiheutuneet luonnontilan muu

tokset Pc hjois Suomen suuret joet sensijaan

ovat sailyneet hyvälaatuisin Laajimmat li

kaantuneet rannikkovesialueet sijaitsevat suurten

voimakkaasti kuormitettujen jokien sekä eräi

den metsäteollisuuslaitosten ja suurimpien kau
punkien edustoilla.

3.2 Vedenhankinta

Yhdyskuntien vedenhankinta

Vesihallituksen vuonna 1985 suorittaman tiedus

telun mukaan oli 3112 1984 vähintään 200 asu

Ulko iluun liittyvät jo ukkotapahtumat ovat suo sittuja myös vesillä, Kuvassa o saliistutaan Suomi

meloo —-‘tapahtumaan Saimaalla. Kuvat Erkki Santala.

--
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Kuva 9. Saimaan vedenkorkeus Lauritsalan asteikolla vuonna 1985 sekä havaintojakson 1901—1980
keski’ ja ääriarvot.

kasta käsittäviin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteis
töissä 3 863 000 asukasta eli 79 % väestöstä.
Vuoden 1984 aikana liittyjämäärä oli kasvanut
71 000 asukkaalla, kun lisäys vuonna 1983 oli
79 000 asukasta.

Vesilaitosten vedenkäyttö oli edellä mainitun
tiedustelun mukaan vuonna 1984 keskimäärin
12,5 m3/s, josta pohjavettä 6,1 m3/sja pintavet
tä 6,4 m3/s, Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta
oli kasvanut edelleen ja oli 49 %. Yhdyskuntien
vedenhankintaan käytetyn pohja- ja pintaveden
määrä vesipiireittäin käy ilmi kuvasta 10. Ku

lutusluku oli 279 1/as.d eli sama kuin vuonna
1983.

Teollisuuden vedenhankinta

Tietojenkäsittelyssä tapahtuneen muutoksen ta
kia ei teollisuuden vederihankinnasta ole vielä
käytettävissä vuotta 1982 uudempia yhteenveto
ja. Niiden osalta viitataan vesihallinnon vuoden
1983 toimintakertomukseen (Vesihallituksen
julkaisuja 48).

SAIMAA, Louritsolci

0p=NN +7231m
N60÷ 72,38m

T

HW 1901-60

1901-80
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3.3 Vesien kuormitus

Veden keskkuutus

1076 iooo m3 d

Pohjavedee

i

Kuva 10. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulu

tus vuonna 1984 vesipiireittäin.

BHK7

E’”e

-oseys

Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus

Vesihallituksen vuonna 1985 suorittaman tiedus

telun mukaan oli 3112.1984 vähintään 200 asu

kasta käsittäviin viemärilaitoksiin liitettyissä kun

teistöissä 3532 000 asukasta eli 72 % väestöstä.

Vuoden 1984 aikana hittyjämäärä oli kasvanut

64 000 asukkaalla, kun lisäys vuonna 1983 oli

52 000 asukasta. Vuoden 1984 lopussa oli käy

tössä 579 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa,

joissa käsiteltiin 3 498 000 asukkaan jätevedet.

Taulukosta 6 käy ilmi yhdyskuntien jätevesien

käsittelyn jakautuminen 31.12.1984, Kokonais

jätevesivirtaama oli 1 565 000 m3/d, josta käsi

teltiin biologisesti noin 1 %, kemiallisesti 14 %,

biologis-kemiallisesti 84 % ja 1 % johdettiin me

kaanisesti käsiteltyinä tai puhdistamattomina ve

sistöön,
Vuonna 1984 saatiin poistetuksi viemärilai

toksiin tulevasta orgaanisesta aineesta 84 % ja
fosforista 87 %. Yhdyskuntien jätevesien aiheut
taman BHK7-. ja fosforikuorman kehitys vuosina
1971—1984 on esitetty kuvassa 11 sekä BHK7—,
fosfori- ja typpikuormitus vesipiireittäin kuvissa
12, l3ja 14.

Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitu s

Teollisuuden aiheuttama vesistökuormitus oli

lievässä laskusuunnassa 1980-luvun alussa. Lasku-

suunta näyttää vuoden 1982 jälkeen pysähty

neentyneen tai jälleen kääntyneen nousuun.

Fosforikuormitus seuraa edelleen tuotantolukuja

sekä metsäteollisuudessa että kalankasvatusiai

toksilla. Öljykuormituksen pieneneminen vuo
desta 1982 vuoteen 1984 oli merkittävä, etenkin

teräsvaissaamoilla. Sen sijaan metallikuormituk

sessa ei 1980-luvulla ole havaittavissa selvää

trendiä.
Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty teollisuuden

päästöt vesistöön vuonna 1984. Kuvassa 15 on

esitetty päästöt vuosina 1980—1984.

Piot

Ennen

kas leyl

liei9n1cLkeen Kuva 11. Yhdyskuntien jäteveden orgaanisen ai

neen (BHK ) ja f’osforin kuormitus vuosina

1971—1984.
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Taulukko 6. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn jakautuminen 31121984.

. KuormitusPuhista
Puhdistusmenetelmä moiden Virtaama Asukasmäärä

lukumäärä 1 000 m3id 1 000 as.
Ei puhdistusta 22 1,4 34 1,0
Mekaaninen puhdistus 3 0 Ö,03 2 0,06
Kemiallinen puhdistus 56 221 14,1 479 13,6
Biologinen suodatus, lammikointi ja imeYtys 34 9 0,6 31 0,9
Tehostetut lammikot 51 24 1,5 72 2,0
Rinnakkaissaostus 395 1 186 75,6 2 662 75,4
Esi- tai jäikisaostus 40 107 6,8 252 7.1
Yhteensä 579 1 659 100 3 532 100

3.4 Vesien virkistyskäyttö

Sekä perinteisten että uusien vesien virkistyskäy
tön muotojen suosio on lisääntynyt nopeasti. Tä
män takia on veden laadun, vesistön muun käyt

tökelpoisuuden ja maiseman arvostus erityisesti
asutuksen läheisyydessä ja kiinnostavilla matkai
lualueilla kasvanut. Myös vesistöjen talvinen vir
kistyskäyttö mm. pilkkiminen on merkittävää
etenkin taajamien lähialueilla.

Koko mao

Tujevu suorma

311. tld

Vaheaemo
81. %

Lahtevä
k kuorma

51 t/d

Koko maa

Tureaa kuorma

11.9 t!d

L TkkTLJ

0

Kuva 12. Yhdyskuntien jätevesien BHK7-kuorma
vuonna 1984 vesipiireittäin.

Kuva 13. Yhdyskunrien jätevesien fosforikuorma
vuonna 1984 vesipiireittäin.

3 461905V
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Koko mao

Tu’eva kuorma

57,1 t/d

LZ

a 13,9

Kuva 14. Yhdyskuntien jätevesien typpikuorma

vuonna 1984 vesipiireittäin.

BIOKEMIALUNEN
‘ HAPENKULUTUS, B007

- - -

1980 1981 1982 1983 1984

Loma-asuntojen määrä on edelleen hieman li

sääntynyt. Koko loma-asuntokanta oli vuoden

1985 lopussa noin 320 000, Lähes kymmenes-

osa vuonna 1985 myönnetyistä loma-asuntojen

rakennusluvista oli haettu laajennuksiin. Raken

tamisen painopiste on Järvi-Suomessa. Maan ete

läisimmissä osissa on omarantaisen loma-asutuk

sen lisäksi myös ranta-kaava-alueiden yhteisran

taisilla tonteilla merkitystä. Pohjois-Suomessa osa

lomakylämäisestä rakentamisesta sijoittuu myös

muualle kuin vesistöjen rannoille.

Veneiden kokonaismääräksi arvioitiin runsaat

600 000. Moottoriveneitä oli yli 250 000, soutu

veneitä noin 300 000, kanootteja ja purjelautoja

kumpiakin n. 25 000 ja purjeveneitä runsaat

17 000. Moottoriveneistä oli rekisteröityjä yli

70 000. Näkyviä kehityspiirteitä ovat olleet suur

ten, usein loma-asuntojen asemesta hankittujen

moottori- ja purjeveneiden yleistyminen sekä toi

saalta purjelautojen ja kanoottien määrän nopea

kasvu.
Vuosittain järjestetään yhä useampia erilaisia

melonta- ja soututapahtumia ja -retkiä. Myös pur

jehduskilpailujen osanottajamäärät kasvoivat.

Vesistön virkistyskäyttöä rajoittaa eräillä vesi-

alueilla veden huono laatu. mataluus ja vesikas

villisuuden lisääntyminen sekä uimarantojen, ve

nereittien viitoituksen ja veneiden rantautumis

paikkojen puute.

KOKONAISFOSFORI, P -

:Ii’•’
1980 1981 1982 1983 1984
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Kuva 15, Teollisuuden jätevesipäästöt vesistöön vuosina 1980—1984.
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Taulukko 7. Teollisuuden päästöt vesistöön vuonna 1984 (ennakkotieto).

Toimiala Kiintoaine Biologinen Kokonais- Kokonais
hapenkulutus fosfori typpi

BHK7 P
t/a t,a t/a t!a

Massa- ja paperiteollisuus 76 184 221 625 675 4 238
Mekaaninen metsäteollisuus 159 171 2 14
Petrokemian teollisuus 337 310 3 157
Lannoiteteollisuus 1 143 14 23 407
Muu kemian teollisuus 3 318 3 900 12 216
Kivenlouhinta ja muu kivennäisteoll. 205 20 1 7
Malmikaivostoiminta 554 136 1 484
Metallien valmistus 1 810 26 8 814
Metallituoteteollisuus 33 205 2 12
Tekstiiliteollisuus 64 54 5 16
Nahka- ja turkisteollisuus 161 140 1 85
Maidonjalostus 74 75 4 14
Teurastus ja lihanjalostus 20 7 1 4
Muu jatkuvatoim. elintarviketeoll, 81 668 6 32
Kausiluontoinen elintarviketeoli. 617 1 800 32 256
Erilliset voimalat 135 13 1 9

Yhteensä 84 900 229 200 777 6 765

Kalankasvatuslaitokset 130 950

Taulukko 8. Teollisuuden öljy-, Lenoli-, metalli-, syanidi- ja fluoripäästöt vesistöön vuonna 1984 (ennakkotieto).

ÖiiyFcrsuliTs V Cc Mts Fe 0$, Cc Cu Zn As Cd Sb Hg Pb CN F
tia

Massa- ja paperiteollisuus
Mekaarsinen metsäteollisuus — — — — 0,1 — — — 0,1 — 0,1
Petrokemia,s teollisuus 18,6 1,4
Lannoiteteollisuus

————-—--- 55 0,3 — 1,3 3 7,1 0,1 — 0028 1,0 — 1 482
Muu kemian teollisuus 0,1 — 5 590 256 23,8 782 24 722 8,5 6,8 4,8 166 — 002 1,5 0,15 1,85 ‘-‘- —

Kivesslouhiuta ja muu
kivennäisteoll. — .— .— 0,2 — 230,3 —————--——.———---— 22
Malmikaiyostoimiota 0,7 — 7 (10) 1,4 4 52 4,2 0,6 14 4 0,1 0,01
Metallien valmistus 83,6 .— 0,9 724 30,5 15,6 15,6 50 0,3 0,27 — 0,013 1,5 1,1 6
Metallituoteteollisuus 0.7 — 0,4 1 0.6 0,3 2 ————— 0,1
Tekstiiliteollisuus 1 0,4
Nahka- ja turkisteollisuus

— 2
Maidonjalostus
Teurastus ja lihaojalostus
Muu ;atksivtu,m. elintarvike
tessll,
Kausiluootoinen elintarvike
ted1. 0,01 — —

Erslisset voimalat 1,9 56 0,1

Yhteensä 106 1,4 5 600 266 29 787 25 630 45 24 24 226 7,6 0,4 1,5 0,19 4.4 1,2 1 510
Suluissa oleva luku on pääasiassa arvioitu

3.5 Vesivoiman tuotanto merkitys säätövoimana onkin jatkuvasti korostu
nut sähkön tuotannon lämpövoimavaltaistuessa.

Vesivoimalla pystytään sekä teknillisten ominai- Kuvassa 16 on esitetty sähkön kokonaiskulu
suuksien että pienten käyttökustannusten ansios- tus ja vesivoiman tuotanto vuosina 1960—1985.
ta parhaiten hoitamaan sähkön tuotannon muu- Suurin merkitys vesivoiman tuotannon kan
tostarpeet, jotka johtuvat vuorokausi- ja viikko- nalta on Kemijoen, Ouiujoen, Vuoksen, Kymi
vaihteluista sähkön kulutuksessa. Vesivoiman joen, Kokemäenjoen ja lijoen vesistöillä. Neljän
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peräkkäisen runsasvetisen vuoden jälkeen tuotet
tim vuonna 1985 vesivoimaa lähes normaali mää
rä eli 12,2 TWh (terawattituntia), mikä oli 24 %
vuoden sähköenergian kokonaiskulutuksesta

(51,8 TWh). Kuvassa 17 on esitetty sähkön tuo
tantotapojen viikkotehojen vaihtelut vuoden
1985 aikana.

Vesivoimalaitosten koneteho on nykyisin yh

teensä noin 2 500 MW. Uutta vesivoimaa ei sa

nottavastikaan rakenneta, ja ympäristöministe
riössä on lisäksi vuonna 1985 valmistunut luon

nos hallituksen esitykseksi koskiensuojelulaiksi.

Sen mukaan vesivoiman rakentaminen kiellettäi

sun 53 vesistössä tai vesistön osassa.

3.6 Uitto ja vesitiekuljetus

Metsäteollisuuden puun käyttömääriä koskevia
lukuja on esitetty taulukossa 9.

Vuoden 1985 aikana on teollisuudessa käsitel
ty puumäärä ollut 55,0 milj. m3 luvun oltua 56,1
v. 1984. Tuontipuun määrä on myös hieman pie
nentynyt. Sen osuus ensiasteisesta kotimaisen
puun käytöstä oli n. 14 %. Toisasteinen puun
käyttö on sahateollisuuden alhaisen käyntiasteen

johdosta myös alentunut vuodesta 1984. (kts.
taulukko 9).

Kuva 16. Sähkön kokonaiskulutus ja vesivoiman

tuotanto vuosina 1960—1984.

Raakapuu
1. Kotimainen
2. Ulkomainen

Jätepuu
3. Ulkomainen
4. Metsäjätepuu

Ensiasteinen puun käyttö
1—4 yhteensä

5. Toisasteinen puunkäyttä
saha- ym. jätepuuta
(Sä ensiasteisesta)

38,31 40,70 42,15
5,54 6,62 5,40

43,85 47,32 47,55

1,13 0,95 0,60
0,20 0,20 0,20

1,33 1,15 0,80

45,18 48,47 48,35

7,10 7,60 6,70
•15,7 ) (15,7 ) (13,9
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1 Sohkön kokonaiskulutus

voirnontuotnto
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Taulukko 9. Metsäteollisuuden puunkäyttö vuosina
1983—1985.

1983 9g4i) 1985)
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0

0)
1—

Kuva 17, Eri sähköntuotantotapojen viikkoteho

jen vaihtelut vuoden 1985 aikana.

10 20 30 L0Viikko50
6. Kokonaiskäyttö -

1—5 yhteensä 52,28 56,07 55,05

1) Ennakkoarvio, metsäntutkimuslaitos
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Taulukko 10. Uittoyhdistysten uittamat puumäärät ja kuljetussuontteet vuosina 1983—1985. (veteenpanomäärät: pu
dotuspaikat, Jäälleajo, rantavarastot, saaret)

Uittoyhdistys 1983 1984 1985

milj.m mslj.m3 x km milj.m3 milj.m3 x km milj.m milj.m3 x km

Kemijoen uy 1,80 582,5 1,45 482,1 1,21 403,9
lijoen uy 0,37 77,3 0,36 76,1 0,38 81,4
Oulujoen uy 0,34 29,9 0,20 17,0 0,36 31,4
Kymin uy5) 1,15 202,3 1,11 168,1 1,25 214,6
Pohjois-Karjalan uy 2,08 232,5 1,74 195,6 1,63 183,7
Savonuy 1,31 101,8 1,18 90,7 1,35 123.7

7,05 1 226,3 6,04 1 040,5 6,18 1 038,7

1) Kymin Uittoyhdistyksen
alueella lisäksi yksityis
uittoa (5 uittajaa v. 1984
ja 1985)

(yksityisuittoa ei selvitetty. 0,12 10,9 0,23 20,7
ei sisälly lukuihin 1983)

6,16 1 051,4 6,41 1 059,4

Taulukko 11. Ennakkotietoja v. 1985 uitoista, Määrät veteenpanon mukaan, Kokonaissuorite ja yksityisuiton kustan
nukset arvioitu osin v, 1984 perusteella.

Määrä Keskim. Kuljetussuorite Kustannus
milj.m3 km milj.m3 x km p/m3 x km milj.mk

Uittoyhdistykset 6,18 168 1 038,7 100,7
Yksityisuitot
— Sisävedet

— Saimaa (Saila ± Perkaus) 1,59 220 646,0
— Kymijoen alue 0,23 90 20,7
— Kokemäenjoen alue 0,17 62 10,6

1,99 677,3

— Merialueet
— Suomenlahti 0,09 155 23,3
— Saaristomeri 0,33 193 64,1
— Selkämeri 0,33 193 63,7
— Perämeri

— 55 20,1

0,75 171,2

Kaikkiaan 8,92 1 887,2 100,7

— Yhteisuitot 6,18 1 038,7 1 9,69 p 100,7
— Yksityisuitot 2,74 848,5 1 7 p 59,4

8,92 1 887,2 1 8,48 p 160,1

Yhteisuittojen kokonaispuumäärä on pysynyt
lähes edellisvuoden tasolla (taulukko 10). Oulu-
joen vesistöalueen uittomäärä ja suorite on kasva
nut huomattavasti. Itse Oulujoella ei v. 1985 ui
tettu lainkaan. Yksityisuittoja koskevat ennakko
tiedot ovat taulukossa 11, josta selviävät myös
uittoon pannut kuutio- ja uittosuoritemäärät
koko maassa.

Vesitse on tehtaille saapunut vuonna 1983
17,1 % ja 1984 15,8 % teollisuuden ensiasteen
puunkäytöstä. Suurin on osuus, yli 40 %, ollut
Etelä-Saimaan ja Kemin teollisuudessa.

3.7 Tulvasuojelu ja kuivatus

Ilmasto- ja maaperäolosuhteiden johdosta pelto-
viljely on Suomessa yleensä mahdollista vain
alueilla, joilla on suoritettu erityisiä maankuiva
tustoimenpiteitä. Voimaperäinen maanviljelys
raskailla koneilla edellyttää pelloilta kantavuutta,
jota ei voida saavuttaa ilman tehokasta paikallis
kuivatusta ts. salaojitusta. Liikamärkyys ja tulvi
minen osassakin lohkoa haittaa muokkaus- ja
kylvötöitä koko peltolohkolla.
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Pjenjmmät vesjhaflinnon toimesta suunnitelta

vat ja toteutettavat kuivatustyöt ovat valtaojituk

sia ja puronperkauksia, joiden tarkoituksena on

edellytysten luominen peltojen salaoj ittamiselle

ja toteutettujen salaojitusten toimivuuden turvaa

minen. Salaojitusmäärä on ollut 1960-luvun puo

livälistä lähtien noin 35 000 ha vuodessa. Vuonna

1980 asetettiin tavoitteeksi 50 000 ha:n salaojit

tammen vuosittain, mitä ei ole kuitenkaan täysin

saavutettu. Kertomusvuonna salaoj itettiin

32 400 ha. Vuoden lopussa oli peltojen 2,4 milj.

ha :n kokonaispinta-alasta salaoj itettu noin

1 000 000 ha. Peltoviljelyn rationalisoinnin takia

olisi vielä salaojitettava n. 850 000 ha peltoa.
Salaojitustavoitteen saavuttamiseksi olisi val

taojia kaivetttava vuosittain keskimäärin

10 000 ha:n hyötyalueelle vuoteen 2000 asti.

Valtaojituksen tarve on kuitenkin jonkin verran

tätä suurempi, sillä huomattava osa 1950- ja

1960-luvuilla erityisesti Pohjois-Suomessa ja

Pohjanmaalla turvemailla toteutetuista ojituksista

on uusittava. Maankuivatustöitä on 1980-luvun

alkupuoliskolla suoritettu vuosittain hyötyaloil

taan keskimäärin noin 9 000 ha:n alalla, josta pel

lon osuus on noin 90 %.

Tulvasuojelutoimenpiteitä ovat jokien ja suu

rehkojen purojen perkaukset ja pengerrykset sekä

järvien säännöstely tai tekojärvien rakentaminen.

Keväisten sulamisvesien tulviminen pelloille vii

västyttää kylvötöitä, jolloin kasvukausi lyhenee

ja sadon määrä ja laatu heikkenevät merkittäväs

ti. Suurimmat tulvahaitat aiheutuvat kuitenkin

kesätulvista, koska jo muutaman päivän vesipeit

to pellolla voi tuhota koko sadon, jolloin myös
tehty työ ja käytetyt siemenet ja lannoitteet me

nevät hukkaan.
Tulvasuojelun painopiste on 1960-luvulta al

kaen ollut Pohjanmaalla, missä vesistön järjestely-
ja säännöstelytöitä toteuttamalla on voitu suojata
tulvilta varsin laajoja viljelyalueita. Useiden pää
uomien töiden valmistumisen jälkeen jokien sivu
uomissa on vielä useita kymmeniä suurehkoja
tulva-alueita, jotka odottavat suoj aamistoimen
piteitä.

Etelä-Suomessa ryhdyttiin talvitulvan 1974—
1975 seurauksena toimenpiteisiin tulvasuojelu
suunnitelmien laatimiseksi Vuoksen, Kymijoen ja
Kokemäenjoen vesistöille. Vuoksen vesistössä ja
Kymijokivarressa oli kertomusvuonna enää muu

tama rantapengerrys suunnitteluvaiheessa. Ko
kemäenjoen alaosalla tehtiin tulvasuojelutöitä,
kun taas keskiosan suunnittelu on vielä kesken.
(Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien laati
mistöitä käsitellään luvussa 4.5).

4. VESIVAROIHIN KOHDISTUVA
SUUNNITTELU

4.1 Vesien käytön kokonaissuunnittelu,
vesistökohtainen yleissuunnittelu ja
luonnontaloudellinen kehittämis
suunnittelu

Vesien käytön kokonaissuunnitelmista julkaistiin

Pohjanmaan etelä-, keski- ja pohjoisosan vesien
käytön kokonaissuunnitelmat suomenkielisenä
(VH:n julkaisu nro 43) ja etelä- ja keskiosan ko
konaissuunnitelmat lisäksi ruotsinkielisenä (VH:n
julkaisu nro 44) sekä Lapin vesien käytön koko
naissuunnitelma (VH:n julkaisu nro 46). Oulu-
joen ja Ii- ja Kiiminkijoen vesien käytön koko
naissuunnitelmien sisältöä ja toimenpidesuosituk
sia on tarkistettu kertomusvuoden aikana, ja
vuoden päättyessä olivat käsikirjoitukset paina
tusvalm iina. Vesien käytön kokonaissuunnittelun
jatkona käynnistettiin koeluonteisesti vesien
käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnittelu
Kuopion ja Tampereen vesipiirien alueella.
Vesien käytön kokonaissuunnitelman asiatietojen
tarkistaminen aiheryhmittäin käynnistettiin Poh
jois-Karjalan vesipiirissä.

Vesistökohtaisia yleissuunnitelmia oli laadit
tavana mm. Helsingin (Vantaanjoki, Sipoonjoki,
Siuntionjoki), Keski-Suomen ja Kymen (Kymi
joki) sekä Kokkolan (Ähtävänjoki, Kalajoki)
sipiirien alueilla.

Vantaanjoen vesistön moninaiskäyttösuunnit
telu on yhteistyöprojekti kuntien, Helsingin seu
tukaavaliiton, lääninhallituksen ja eri intressita
hojen kesken. Helsingin vesipiiri teki tähän liit
tyen tärkeimpien koskipaikkojen inventoinnin,
jossa maastotutkimukset saatiin valmiiksi.

Sipoonjoen yleissuunnitelman tavoitteena on
koko Sipoon kunnan alueella virtaavan Sipoon-
joen käytön ja suojelun kehittäminen. Suunnit
teluun osallistuu myös Sipoon kunta. Vuoden
1985 aikana valmistui kunnan varoilla ja vesipii
rin ohjauksessa suunnitelmaan sisältyvä Paippis
ten tekoaltaiden selvitys.

Siuntionjoen vesien käytön ja suojelun yleis
suunnitelman laatiminen käynnistettiin vuoden
lopulla yhteistyössä alueen kuntien, seutukaava
liittojen, kalastuspiirin ja muiden intressitahojen
kanssa. Suunnittelua seuraamaan Helsingin vesi
piiri kutsui laajapohjaisen neuvottelukunnan.

Kalajoen alaosan yleissuunnittelussa valmistui
selvitys )J ääpatotulvista johtuvien vahinkojen
poistaminen ja muut kehittämistoimenpiteet Ka
lajoen alaosalla». Ähtävänjoelta selvitettiin neu
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vottelukunnan kanssa suunnittelu- ja tutkimus- kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja johto-
tarpeet ja laadittiin yksityiskohtainen toiminta- ryhmä kahdeksan kertaa.
suunnitelma. Tulvasuojelukysymyksissä on keski
tytty erityisesti asuinrakennusten tulvasuojelun
kannalta tärkeisiin alueisiin.

Eurajoen moninaiskäyttösuunnitelmaa, joka
on jaettu kolmeen osaselvitykseen, ranta-aluei
den käyttösuunnitelma, vesiensuojelusuunnitel- 4.2 Vesihuollon suunnittelu
ma ja kalataloussuunnitelma, tehdään yhteistyö- .

nä Turun vesipiirin, Satakunnan seutukaavaliiton, Vesihalhtus ja vesipurien vesitoimistot laativat
ja paikallisen kalastuspiirin kesken. Kertomus- vesihuollon yleissuunnitelmia ja niihin liittyviä
vuonna osaselvityksistä valmistui ranta-alueiden selvityksiä joko yksin tai yhteistoiminnassa mui
käyttösuunnitelma, jonka seutukaavaliitto lähetti den intressipnrien kanssa. Haja-asutuksen vesi
lausunnolle. Turun vesipiiri selvitti vesiensuojelu- huoltoa on edistetty mm. tekemällä vedenhan
osaa varten vesistoalueen karjataloustilatja elain kintaan lnttyia selvityksia
maarat yhteistyossa kuntien maataloussihteerien Pohjavesiin liittyvat vesihuollon kehittamis
kanssa. Samalla suoritettiin tarkempi haastattelu tarpeet kartoitettun vesihallituksen vuodeksi
n 300 suurimmalla tilalla 1985 asettamassa pohjavesiprojektissa

Luonnontaloudellisen kehittamissuunrnttelun Yhteistyossa alueen kuntien ja seutukaava
lahtokohtana on vesiston luonnontaloudeliisten liittojen kanssa ovat olleet laadittavina ja valmis
ja suojelullisten arvojen turvaaminen. Suunnitte- tuneet seuraavat vesihuollon yleissuunnitelmat:
lun tasoitteena on vesiston tilaa heikentavien ja — Etelaisen Vakka Suomen vedenhankinnan
suojeluarvoja uhkaavien tekijöiden vähentäminen yleissuunnitelma
ja poistaminen sekä vesistön luonnontalouteen — Varsinais-Suomen ja Etelä-Satakunnan haja
mukautuvien käyttömuotojen edistäminen. Ve- asutuksen vedenhankinnan yleissuunnitelma
sistöjen luonnontaloudeliinen kehittämissuunnit- — Jyväskylän seudun vedenhankinnan yleissuun
telu oli kertomusvuonna käynnissä mm. Kiskon- nitelma.
joen (Turun vesipiiri), Lapväärtinjoen (Vaasan), Lisäksi on laadittu Oulun vesipiirin eteläisen
Lestijoen (Kokkolan) ja Ounasjoen (Lapin) ve- alueen vesijohtoverkon toimivuusselvitys.
sistöissä. Lapväärtinjoen suojelu- ja kehittämis
suunnitelmasta saatiin kertomusvuonna kuntien
ja yhteisöjen lausunnot.

0 unasjoen luonnontaloudellisessa kehittämis
suunnittelussa, jota tehdään Lapin vesipiirin vesi-
toimiston vetämänä yhteistyössä mm. lääninhalli- 4.3 Vesiensuojelun suunnittelu
tuksen, seutukaavaliiton, Matkailun Edistämis
keskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslai- Vesiensuojelun valtakunnallisen tavoiteohjelman
toksen sekä alueen kuntien kanssa, saatiin vai- valmisteiua jatkettiin vesiasiain neuvottelukun
muksi paaosa osaseivityksista Vesihallituksen tie nassa vesihallituksen laatimien selvitysten pohjal
dotuksia sarjassa julkaistiin Ounasjoen ranta ta Kertomusvuoden aikana valmistuivat seuraa
alueiden kaytto (Tiedotus 263) Ounasjokivarren vat vesihallituksen monistesarjassa julkaistut osa
matkailu (Tiedotus 264) Ounasjoen entisten uit raportit
tovaylien kunnostussuunnitelmat ja Ounasjoen — kalankasvatusselvitys
uittoaluesuunnitelma (Tiedotus 268) ja Selvitys — vesiensuojeluinvestointien yritystaloudellisten
Ounasjoen jaapadoista ja jaapatotulvista (VH n vaikutusten mittaaminen
monistesarja nro 309) Myos seuraausta julkais Kertomusvuonna jatkettiin yhdyskuntien jate
tavista osaraporteista, jotka ovat Ounasjoen vesien sisältämien myrkkyaineiden vesistökuor
alueen luonto ja luonnonvarat, Ounasjoen vesien- mituksen, ympäristövaikutusten ja kuormituksen
suojeluselvitys ja Ounasjoen kalataloudellinen vähentämistarpeen selvitystyötä. Myös ympäris
käyttö- ja hoitosuunnitelma, saatiin luonnok- töministeriön, Geologian tutkimuskeskuksen ja
set valmiiksi. Selvitystä jokialueen elinkeinoista tie- ja vesirakennuslaitoksen kanssa yhteistyössä
ja niiden kehittämisestä esiteltiin kunnissa ja ky- suoritettava selvitys maa-ainesten oton vaikutuk
läkokouksissa. Maa- ja metsätalousministeriön sista pohjaveteen on jatkunut. Vuonna 1985
kutsuma Ounasjoen suunnittelun seurantaryhmä käynnistettiin viemäriverkostojen vuotovesien
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Viemärityömaat ovat käynnissä talvellakin Kuvassa asennetaan sukellusviemäriä Kemijoen alitse

Rovaniemen kaupungissa, Kuva: Tapio Saarenketo,

1

Vesihallinnon omina töinä rakennettiin vuonna 1985 viemärilinjoja yhteensä 50 km. Kuvassa siirto

viemärin rakennustyömaa Jämsän kaupungissa. Kuva: Kalevi Räsänen.
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vähentärnisen yleissuunnitteluohjeiden laatimi
nen. Samoin on käynnistynyt projekti pohjave
den suojelemiseksi maataloudesta tulevilta nit
raateilta. Lisäksi on ollut käynnissä yhteistyö-
projekteja haja-asutuksen ja pienten yksiköiden
jätevesien käsittelystä.

Kertomusvuonna jatkettiin edelleen myös ve
siensuojelutoimenpiteiden kustannusten ja talou
dellisten vaikutusten sekä vesistövaikutusten ar
viointia koskevaa kehittelytyötä. Projekti vesien-
suojelun yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimi
sesta saatiin viimeistelyvaiheeseen. Jatkotoimen
piteenä on tarkoitus testata kehitettyä suunnitte
lumallia valittuihin alueellisiin suunnitteluko htei
sun.

Vuonna 1985 valmistui teollisuuden vesien
suojelurekisteriä koskeva kehittelyosa sekä rekis
teri vesieliöille myrkyllisistä aineista. Samoin val
mistuivat kalankasvatusteollisuutta koskevat ve
siensuojeluohjeet sekä selvitys saha- ja kyllästys
toiminnan ja tukkien varastoimisen vesiensuoje
lukysymyksistä. Vesiensuojeluohjeita vaimistel
tim kertomusvuonna myös muita teollisuuden-
aloja varten.

Vesiensuojelun alueellinen yleissuunnittelu oli
käynnissä yhteensä 16 vesistöalueella. Tärkeim
piä kohteita olivat edelleen teollisuusjätevesien
voimakkaasti kuormittavat vesialueet, joissa
suunnittelun yhteydessä on myös kehitetty ja so
vellettu virtaus- ja vedenlaatumalleja. Suunnitte
lua paivelevia tutkimuksia tehtiin vuonna 1985
vesiensuojelumaksuvarojen turvin mm. Etelä-Sai-
maalla ja Oulun edustan merialueella. Useilla ve
sistöalueilla vesiensuojelun alueellinen yleissuun
n ittelu painottui hajakuormituksen aiheuttamiin
vesiensuojeluongelmiin. Siikajoen vesiensuojelu
suunnitelmasta valmistui työryhmän ehdotus,
josta pyydettiin eri osapuolten lausunnot.

Hajakuormituksen vesistövaikutusten ja vä
hentämismahdollisuuksien selvittämistä on jat
kettu muutenkin sekä aluekohtaisesti että valta
kunnallisesti. Maatalouden vesiensuojelutoimen
piteitä on pyritty kehittämään maatilatalouden
vesiensuojelutoimikunnan osoittamien suuntavii
vojen mukaisesti, ja kertomusvuonna osallistut
tim mm. useihin maatalouden kuormituksen vä
hentämistä koskeviin yhteistyöprojekteihin. Tur
kistarhojen vesiensuojelutoimenpiteitä on kehi
tetty turkistarhatyöryhmän esittämien toimenpi
de-ehdotusten mukaisesti. Hajakuormitusta kos
kevan vesiensuojelun edistämiseksi osallistuttiin
kertomusvuonna myös lukuisiin valtakunnallisiin
ja alueellisiin tiedotus-, koulutus- ja neuvontati
laisuuksiin.

4.4 Vesistöjen kunnostuksen ja veneilyn
suunnittelu

Vuoden 1985 suunnitteluohjelmassa oli 76 kun
nostus- ja virkistyskäyttöhanketta. Näistä 14 oli
veneilyhankkeita. Maa- ja metsätalousministeriön
toimeksiantoina oli saatu suunniteltavaksi 16
kalataloudellista kunnostusta, joista osa käsitti
useampia koskia (ks, luku 4.8). Luonnonsuojelu
viranomaisen toimeksiannosta laadittavia lintuve
sien kunnostuksia oli hankkeista seitsemän, Kun
nostuksia suunniteltiin kaikkien vesipiirien vesi-
toimi stoissa. Lukumääräisesti eniten suunnittelu-
kohteita oli Lapin ja Kuopion vesipiireissä, joissa
sijaitsi noin kolmasosa kohteista. Eri puolilla
maata lähinnä kuntien toimesta vireillä olevaan
kunnostustoimintaan vesihallinto osallistui myös
neuvonnaila ja asiantuntija-avulla.

Vuoden 1985 aikana on kehitetty hankerekis
teriä erityisesti kunnostuksen osalta. Tätä varten
on kerätty ja täydennetty tietoja toteutetuista
vesistöjen ja merialueiden kunnostuksista. Työ
liittyy valmisteilla oleviin kunnostuksen suun
nittelu ohjeisiin.

Vesistöjen kunnostus

Järvien, jokien, merenlahtien ja saaristoalueiden
kunnostuksen suunnittelussa oli edelleen keskei
sellä sijalla virkistyskäyttömahdolhsuuksien pa
rantaminen. Kunnostuksella pyrittiin mm. lisää
mään uinnin, kalastuksen ja vesillä liikkumisen
edellytyksiä sekä parantamaan vesimaisemaa. Sa
malla haluttiin edistää myös vesistöjen talvivirkis
tyskäyttöä. Luonnontaloudellisten ja vesiensuoj&
lullisten tekijöiden osuus suunnitelmissa korostui
entisestään.

Kertomusvuonna hyväksytyistä kunnostus
suunnitelmista mittavimmat olivat Siikajoen
Hyttikosken ilmastuspadon rakentaminen ja Sii
kajoen kunnostus Lamujoen ja Lämsänkosken
välillä Rantsilan, Pulkkilan ja Kestilän kuntien
alueella sekä Kiuruveden pohjoisosan kunnos
tus. Taulukossa 12 on esitetty vesihallituksen
vuonna 1985 hyväksymät kunnostus- ja venei
lyhankesuunnitelmat. Niiden kustannusarvioiden
yhteismäärä oli noin 20 milj. mk. Hankkeiden ra
hoituksessa valtion vesistötyön osuus on noin
12 milj. mk muun rahoituksen ollessa lähinnä
kuntien osuutta. Vuoden lopulla valmistui myös
Siika isten vesistön kunnostushankkeen yleissuun
nitelma Tampereen vesipiirissä.

4 461905V
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Taulukko 12, Vesihallituksessa v. 1985 tarkastetut ja hy
voksytyt vesistöjen kunnostuksen ja veneilyn hankesuun
nitelmat

Hanke Kustannusarvio Valtion vesistö
(vn 1985 työni rahostet

kustannustaso) tava osuus
1000mk 1000mk

Hes’
— Strömholmenin

nioppaus, Tammisaari
Tuv

Pötkinrauman
ruoppaus, Uusikau’
punki

Kyv
— Jyräiinkosken padon

kuntoonpano,
Valkeala

— Haapajirven naop
paus, Lappeenranta

Miv
Vuolteen venerettu,
Anttola, Puumala,
Ristiina

Kuv
Kiuruseden pohjois.
osan kunnostus,
Kiuruvesi

— Juankosken veneily.
satama, Juankoski

— Iisalmi-Viererni vene,
lyreitti, Vieremä

Vav
— S,llinreiän ruoppaus,

Vaasa
— Storströmmenin

ruoppaus, Musta’
saan

— Svartösundsn ruop
paus, Närpiö

KSv
— Mustaniemen venesa

ruma, Aänekoski
— Suolahden venesatama,

Suolahti
Niemelänlahti’Kivijär
ven venereitti,
Muurarne

Kov
— Nldjärvers kunnostus,

Pietarsaaren mlk
— Norröströmmenin ja

Kruunupyyn jokssuun
itoppaukset, Kruunu
pyy

Ouv
—. Siikajoen Hyttikos.

ken Ilmastuspato,
Rantsila
Siikajoen kunnostus
välillä Lamujoko
Lämsänko5ki, Rant
sila ym.

Kav
—‘ Ontojärven rantojen

ja apajapaikkojen tai
vaus, Kuhmo

—‘ Paltamon venesatansa,
Paltamo

— Kianta. ja Vuokkijär
ven kannokoiden mi
vaus ja veneenpito
paikat, Suomussalmi

Lav
— Kirkkolammen kun

nostus, Rovaniemi
— Lokan ja Portti’

pahdan kunnostus,
osa 6, Sodankylä

—, Lokan ja Portti
pahdan kunnostus,
osa 7, Sodankylä 200 200

Yhteensä 19605 11 961

90 90

360 360

1050 1050

630

56 56

2660 1620

300 150

293 avoin

81 81

550 550

410 180

2900 550

1000 170

510 avoin

340 180

155 124

1600 1600

3100 3100

100 100

770 avoin

750 750

1 320 670

380 380

Lintuvesien kiinnostuksen suunnittelua koske
vaan maa- ja metsätalousministeriön toimeksian
toon perustuvista kohteista suunnittelu edistyi
Omenajårvien (Kiikala ja Suomusjärvi), Vehka

lammen ja Uuhilammen (Pieksamäki ja Pieksä
mäen mlk), Iso-Kylmän (Pieksämäen mlk), Hei
nä-Suvannon (Viitasaari) ja Kirkkosalmen (Hai
luoto) osalta. Tämä suunnittelu rahoitettiin pää
osin työllisyysvaroilla.

Pienehköihin vesistöjen kunnostustöihin osoi
tettiin kertomusvuonna valtion tulo- ja menoar
viossa 700 000 mk ja pienehköihin vesiensuoje
huulisiin kunnostustöihin 400 000 mk. Osa näistä
varoista käytettiin koetoimintaan, mm. kahden
peräkkäisen järvialtaan ilmastuskokeiluun Ukon
veden vesistössä Mikkelin vesipiirissä, käänteisen
ilmastuksen kokeiluun ja seurantaan Lotilanjär
vellä Tampereen vesipiirissä ja Sotkamon Särki
sellä Kainuun vesipiirissä, kokeiluun vesisamma
len vähentämiseksi kalkitsemalla Lylyjärvessä
Mikkelin vesipiirissä sekä vesikasvien niittokokei
luihin useissa kohteissa.

Veneily

Veneilyyn liittyviä hankesuunnitelmia oli kerto
musvuonna tekeillä lähes kaikkien vesipiirien
alueilla. Kaikkiaan 17 valmistunutta venereitti- ja
veneilysatamasuunnitelmaa hyväksyttiin (tauluk
ko 12).Uudentyyppinen yhteistyöhanke oli vene
reittien merkinnän suunnittelu Saimaalle luotsi
piirin kanssa. Tammisaaren saaristossa tehtiin yh
teistyönä seutukaavaliiton ja kuntien kanssa laaja
veneliikennelaskenta. Oulujärven yleisvesialueelle
laadittiin saarten käyttö- ja hoitosuunnitelma.

4.5 Säännöstelyjen käytön ja tulvan
torjunnan suunnittelu

Tulvantorjunnan toimintasuunnitelmien laadin

taa jatkettiin edelleen Kemijoen ja lijoen vesis

töille sekä Saimaan alueelle. Kemijoen toiminta-

suunnitelmaa viimeisteltiin ja laadittiin esimerk

kilaskelmia suurten tulvien aikaista käyttötoimin

taa varten. lijoen vesistössä mm. täydennettiin

maastossa tehtyjä tulvavahinkoselvityksiä ja sel
vitettiin mahdollisuuksia lisätä lijoen vesistön

J ongunjärvestä tulvan aikana tapahtuvaa veden
purkautumista viereiseen Kiiminginjoen vesis
töön. Lisäksi käynnistettiin atk-mallien hyödyn-
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tämiseen perustuva lijoen vesistön käytöii kehit
täminen.

Saimaan alueen tulvantorjunnan toiminta-
suunnitelmaan liittyen seivitettiin edelleen Sai
maan juoksutusvaihtoehtoja poikkeuksellisina
tulvavuosina ottaen huomioon Neuvostoliiton ta
holta ilmoitetut Vuoksen alaosan huomattavat
tulvavahingot. Lisäksi kehiteltiin vesistömallia
Vuoksen vesistölle käyttötoiminnan ohjaamiseksi
erityisesti poikkeuksellisissa vesitilanteissa. Malli
pyritään kehittämään keskeiseksi osaksi Saimaan
alueen tulvantorjunnan toim intasuunnitelmaa.

Toimintasuunnitelman laatimista poikkeuksel
listen kuivakausien varalle eräitä Lounais-Suomen
vesistöjä varten jatkettiin.

Säännösteltyjen järvien joukossa on useita sel
laisia, joiden säännöstelyn hoito ei enää vastaa
nykyisiä tarpeita tai joissa lupaehtoja ei kaikissa
oloissa täysin pystytä noudattamaan. Tämän
vuoksi laadittiin tai oltiin mukana laatimassa mo
nille järville säännöstelyn rnuutossuunnitelm ja.
Kertomusvuonna valmistuivat Lohjanjärven,
Lammin Pääjärven ja Tammelan Pyhäjärven sään
nästelyjen muutossuunnitelmat. Säännöstelyn
muutossuunnittelu oli käynnissä 1 itin Pyhäjärvel
le. Kvnäs-, Karhi- ja Inhottujärville, Kivi- ja Levä
lammen aitaaile, Västerfjärdenin makeavesiaitaal
le sekä Seinäjärvelle. Lisäksi Kyrönjoen yläosan
vesistötyöhön liittyi säännöstelyn suunnittelua.

4.6 Tulvasuojelun suunnittelu

Tulvasuojelu n suunnittelussa olivat painopiste-
alueita edelleen Pohjanmaa ja Etelä-Suomi. Vuo
den 1985 suunnitteluohjelmaan sisältyi yhteensä
42 pääasiassa tulvasuojelua palvelevaa hanketta,
Niistä puolet oli Pohjanmaan kolmessa vesipiiris
sä (Vaasa, Kokkola ja Oulu). Muissa 10 vesipii
rissä oli jokaisessa suunnitteilla vähintään yksi
tulvasuojeluhanke.

Vaasan vesipiirissä valmistui tarkistettu Ky
rönjoen yläosan vesistötyösuunniteirna, ja se lä
hetettiin vesioikeudelliseen lupakäsittelyyn. Kor
kein hallinto-oikeus vahvisti tähän suunnitelmaan
kuuluvan, mutta eriilisessä vesioikeuskäsittelyssä
olleen Rintalan pengerryksen lupapäätöksen ke
vättalvella 1985, Näin ollen pengerrys voitiin ot
taa käyttöön jo ennen kevättulvaa, ja sillä suojat
tim yli 2000 ha peltoa. Pengerryksen kustannuk
set olivat noin 20 milj, mk. Maalahdenjoen pää
uomaa noin 20 km:n pituudelta koskeva tulva
suojelusuunnitelma, jonka kustannusarvio on

noin 13 milj mk, valmistui marraskuussa vesi-
toimistossa.

Jalasjoen järjestelyä koskeva suunnitelma ve
sioikeudellisen luvan hakemista varten saatiin
Vaasan vesipiirissä lähes valmiiksi. Tällä noin
20 milj. mk maksavalla hankkeella pyritään tulva-
suojelun lisäksi vesimaiseman ja vesistön virkis
tyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen Jalas
järven kirkonkylän tuntumassa olevilla vesialueil
la.

Tulvasuojelun suunnittelu jatkui Vaasan vesi-
piirissä edellä mainittujen lisäksi noin kymmenes
sä hankkeessa, mm. Närpiönjoen, Lapuanjoen,
Ahvenjoen ja Kasalanjoen vesistö issä.

Kokkolan vesipiirissä tulvasuojelun suunnitte
lun pääpaino oli edelleen Kalajoen vesistössä, sa
malla kun joen keskiosan rakentamistyöt olivat
käynnissä. Pidisjärven ympäristön pengerrysten
korotussuunnitelma saatiin valmiiksi, ja sitä kos
keva lupahakemus jätettiin vesioikeudelle. Kala-
joen Seppäkoskeen valmistui ilmastuspato, jonka
avulla jokiveden happipitoisuus nousi vesistön
kannalta tyydyttävälle tasolle ja aikaisempina
vuosina todetut happivajaushaitat estettiin.

Kalajoen vesistön alaosalla Alavieskassa val
mistui pienehkö tulvasuojelusuunnitelma ja ylä-
osalla oli käynnissä Settijoen ja Kalajanjoen jär
jestelyiden suunnittelu. Myös useissa muissa ve
sistöissä jatkettiin tulvasuojelun suunnittelua.
Vääräjoen järjestelyn viidestä osahankkeesta neljä
sai kertomusvuonna vesioikeuden luvan. Hank
keen keskeisintä osaa. Kortejärven aluetta, koske
van suunnitelman toteutuskustannukset ovat
noin 15 milj. mk.

Oulun vesipiirissä saatiin valmiiksi Merijärven
kirkonkylää ympäröivän laajan viljelyalueen suo
jaamista koskeva Tähjänjoen järjestelysuunnitel
ma. Siihen kuuluu runsaasti louhintaa edellyttä
vän jokiperkauksen lisäksi Pyhäjoen eteläpuolelle
1950-luvulla rakennetun lähes kolme kilometriä
pitkän penkereen korottaminen sekä Pyhäjoen
tulvauoman, Haarajoen, syventäminen. Hankkeen
kustannusarvio on runsas seitsemän milj. mk.
Pyhäjoen vanhojen pengerrysten kuntoonpanon
suunnittelu jatkui joen pohjoispuolella Merijär
ven alueella. Myös Tyrnävän- ja Ängeslevänjoen
järjestelyyn kuuluvaa Temmesjoen alaosan suun
nittelua jatkettiin.

Etelä-Suomessa ovat Kokemäenjoen ja Kymi
joen vesistöt olleet edelleen merkittävimmät tul
vasuojelun suunnittelukohteet. Kokemäenjoen
vesistössä suunnittelun pääpaino oli kertomus
vuonna edelleenkin Kokemäenjoen keskiosan ja
Loimijoen alaosan tulvasuojelun suunnittelussa.
Hankkeen yleissuunnitelma valm istuu vuonna
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1986. Hankkeen toteuttamisen alustava kustan
nusarvio on noin 100 milj, mk. Kymijoen osalta
on. kohdassa 4.1 käsitellyn vesistökohtaisen
yleissuunnittelun lisäksi Kymen vesipiirissä tehty
Pyhäjärven säännöstelyn ja erillisten rantapenger
rysten suunnitelmia. Mikkelin vesipiirissä on
suunniteltu Päijänteen rantapengerryksiä nelj ässä

Sysmässä sijaitsevassa kohteessa.
Useimmissa vesitoimistoissa laadittiin kerto

musvuonna erillisiä pienehk öjä tulvasuojelusuun
nitelmia. Eniten tällaisia hankkeita on suunnitel

Taulukko 13. Vesihallituksessa v. 1985 tarkastetut ja hy
väksytyt, pääasiassa tulvasuojelua palvelevat hankesuun
nitelmat.

Hanke Kustannusarvio Valtion vesistö
(v:n 1985 työnä rahoitet

kustannustaso) tava osuus
1 000 mk 1 000 mk

Tav
— Leväsjoen yläosan

järjestely, Siikainen
ym. 1 500 1 500

PKv
— Rauvanlahden penger

rys (Saimaan ranta
peng.), Liperi 300 200

• Jänenlahden ja Suuri-
joen pengerrykset
(Saimaan rantapeng.),
Liperi 700 700

Vav
— Kätkänjoen perkaus,

Lehtimäki ym. 1 560 1 000
— Seinäjoen yläosan

perkaus, 500 500
Kov
— Alavieskan vanhan

meijerin alueen
talonsuojelu,
Alavieska 580 580

Ouv
— Kiviojan täydennys

perkaus (osa Tyrnävän
ja Angeslevänjoen jär
jestelystä), Tyrnävä,
Liminka 2 600 2 600

— Tähjänjoen perkaus,
Haarajoen perkaus ja
Merijärven eteläpuo
lisen penkereen koro
tus, Merijärvi 7 250 7 030

Yhteensä 14990 14110

tavana Helsingin, Tampereen ja Kymen vesipii
reissä. Helsingin vesipiirissä laaditun Taasianjoen
järjestelyn 1. vaiheen toteuttamisesta vesihallitus
jätti lupahakemuksen vesioikeudelle kertomus-
vuoden marraskuussa. Hankkeen kustannusarvio
on noin 17 milj. mk ja se koskee noin 2 700 ha
tulvan vaivaamia peltoja. Tampereen vesipiirissä
tulvasuojelussuunnittelun pääpaino on ollut edel
leen Karvianjoen vesistön eri kohteissa.

Taulukossa 13 on esitetty yhteenveto vuoden

1985 aikana vesihallituksessa tarkastetuista ja hy
väksytyistä sellaisista hankesuunnitelmista, jot
ka on tarkoitus toteuttaa lähes kokonaan valtion
vesistötöinä. Näiden hankkeiden kustannusarvioi

den yhteissumma on noin 15 milj. mk, mistä
noin yksi milj. mk tullee olemaan perkausyhtiöil
le myönnettäviä maankuivatuslainoja ja -avustuk
sia. Taulukon hankkeet on suunniteltu osittain jo
ennen vuotta 1985 ja useilla niistä on jo lainvoi
mainen toteuttamislupa.

Vesistöjärjestely- ja säännöstelysuunnitelmat

on laadittu pääasiassa vesipiirien vesitoim istoissa.
Useimmissa tapauksissa suunnitteluun on osallis
tunut suunnittelualueen eri etupiirejä edustava
toimikunta tai neuvottelukunta.

Vesistösuunnittelua koskevaan ohjeistoon val
mistui kertomusvuonna pohjapatojen suunnitte
lua koskeva ohje. Pohjapatoja voidaan tarvita
maisemallisten ja geoteknisten syiden takia kai
kentyyppisessä vesistörakentamisessa.

47 Maankuivatuksen, turvetuotanto
alueiden kuntoonpanon ja kastelun
suunnittelu

Maankuivatukseen osoitettujen varojen reaaliarvo

on 1980-luvun alkuvuosina noussut merkittävästi

ja maankuivatustoiminta on elpynyt. Maankuiva

tuksen suunnittelua koskevien ohjeiden ja vesi-

hallinnon piirtämisohjeiden ansiosta on myös

suunnitelmien taso parantunut. Rahoituslain

mukaiset määrärahat ja niiden reaaliarvon muu

tokset vuosina 1968—1985 on esitetty kuvassa
18. Kertomusvuonna oli maankuivatuslamoihin

ja -avustuksiin käytettävissä valtion varoja yh

teensä 21,5 milj, mk.
Vuonna 1985 lähetettiin maatilahallitukseen

165 hanketta rahoitusta varten. Myönteisen ra
hoituspäätöksen maatilahallitus teki 152 hank
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Kuva 18. Maankuivatusmäärärahat vuosina
1968—1985.

keesta, joiden kustannusarvio on yhteensä noin
27 milj, mk. Rahoitettujen kuivatussuunnitel
mien hyötyala oli yhteensä 8 433 ha, josta peltoa
7 556 ha eli 90 %. Maatilahallitus hylkäsi kerto
musvuonna 11 hanketta,

Valtioneuvoston päätösten perusteella vesihal
unto suunnitteli ja myös toteutti kertomusvuon
na useiden turvetuotantoalueiden kuntoonpano
töitä. Turpeentuottajana näillä alueilla tulee
yleensä olemaan Vapo Oy, mutta eräissä tapauk
sissa myös jokin muu, yleensä kunnallinen yhtiö.
Vesihallinnon osuus on rajoittunut tavallisesti
turvetuotantoalueen peruskuivatuksen ja tarvitta
vien vesiensuojelutoimenpiteiden suunnitteluun
ja toteutukseen, mutta on eräissä tapauksissa kä
sittänyt myös paikalliskuivatuksen ja tuotanto-
teiden suunnittelun ja toteutuksen.

Peltojen kastelulla on maassamme lisäkastelun
luonne, joten kasvukausien säätila vaikuttaa sade
tusalaan erittäin paljon. Peltojen kastelu maan
viljelyksen tehostamiskeinona sai pysyvän jalan
sijan Suomessa 1970-luvun aikana. Nykyisellä ka
lustolla voidaan kuivana vuotena sadettaa noin
100 000 ha. Viime kasvukaudet ovat olleet nor
maalia sateisempia, joten sadetuskalustojen han
kinta on vähentynyt. Kastelualan mahdollista laa
jenemista erityisesti tehokkaimmin viljellyllä
alueella Lounais-Suomessa rajoittaa veden puute
poutakausina. Tämä seutu on muiden ilmastote
kijöiden puolesta maamme suotuisinta viljely-
aluetta, joten siellä on tarvetta turvata kastelu
veden saanti muun vesistöjä ja veden hankintaa
koskevan suunnittelun ja rakentamisen yhteydes
sä, Pelkästään kasteluveden hankintaa koskevien
hankkeiden toteuttaminen edellyttäisi rahoituk
sen järjestämistä.

4.8 Kalatalouteen liittyvä suunnittelu

Vesihallitus osallistui edellisvuosien tapaan luon
nonravintolammikoiden suunnitteluun ja toteut
tamiseen yhteistoiminnassa Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitoksen kanssa. Kertomusvuonna
tarkistettiin ja lähetettiin tutkimuslaitokselle to
teuttamispäätöksen tekemistä varten viiden
luonnonravintolammikon suunnitelmat. Luon
nonravintolammikoiden rakentamissuunnitelmia
oli vesihallituksessa kertomusvuoden lopulla jat
kokäsittelyä odottamassa toistakymmentä.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toi
meksiannosta vesihallitus jatkoi kuuden valtion
kalanviljelylaitoksen suunnittelua ja käynnisti
Laukaan kalanviljelylaitoksen saneerauksen. Li
säksi rakennettiin Simon koelaitos palvelemaan
Perämeren kalanviljelylaitoksen suunnittelua.
Tämä on sitonut huomattavasti vesihallinnon
suunnitteluresursseja. Hankkeiden laajuutta ku
vaa se. että suunnitteilla olevien laitosten arvioi
dut kustannukset ovat yhteensä noin 250 milj.
mk. Huomattavimmat suunnittelukohteet ovat
Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitos Enonkoskel
la, Hakasuon kalanviljelylaitos Paltamossa ja Por
raskosken kalanviljelylaitos Lammilla.

Kalataloudellisten kunnostusten suunnittelu
perustuu maa- ja metsätalousministeriön toimek
siantoihin. Vuonna 1985 kohteet olivat seuraa
vat: Vantaanjoki (Vantaa ym.), Pihlajaveden rei
tin keskiosa (Virrat), Partakoski ja Kiesilänjoki
(Suomenniemi ja Savitaipale), Mäntyharjun reitin
kosket (Mäntyharju ja Hirvensalmi), Siikakosken
reitti (Juva), Konnuskoski (Leppävirta), Koivu-
joki (Pielavesi). Matkusjoki (Sonkajärvi), Keihä
rinkoski (Viitasaari), Kärnän- ja Kymönkosken
koskireitti (Viitasaari), Arvajan reitti (Kuhmoi
nen ja Jämsä), Kellankoski (Konnevesi), Järven
päänkoski ja Koukkuvirta (Keuruu) ja Tenojoen
sivujokien suualueet (Utsjoki). Lisäksi suunnitel
tavina olivat Viannonkosken (Maaninka) ja Ki
rakkakönkään (man) kalatiet sekä Ylitornion jär
vialueen apaj apaikkojen puhdistus. Ministeriön
toimeksiannosta aloitettiin myös Ketolan ja Pisan
kalanviljelylaitosten saneerausten suunnittelu.

Seuraavat suunnitelmat valmistuivat: Mänty
harjun reitin Ripatin- ja Pyhäkosken kalatalou
delliset kunnostukset, Viannonkosken kalatie ja
Kämärinkosken kaiatie. Suunnitteluun käytettiin
etupäässä valtion tulo- ja menoarviossa kalatalou
dellisiin rakentamis- ja kunnostushankkeisiin
osoitettuja määrärahoja. Näiden neljän suunnitel
man toteuttamiskustannuksiksi arvioitiin yhteen
sä 1,2 milj, mk.

milj mk
70

Reoahorvo vuoden 1981 hnt0tososso
60 (moanrakennuskustonnusmdekmn mukaan)

5
— Myonnety varo ao vuoden h:ntotosossa

1968 1970 1972 1974 ‘976 1g78 ‘980 1982 ‘984 1986
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Kyrönjoen Munakan tulvaa1ue keväällä 1985. Kuvassa sasemmalla juuri valmistuneen Rintalan penger

ryksen suojaamat 2 300 peltohehtaaria. Kuvan oikeassa yläkulmassa suojaamattomat pellot tulvan alla.

Kuva; Kalevi Mäkinen,

Pahimmat tulvavahingot aiheutuvat kesätulvista. Kuva; Kalevi Mäkinen.
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4.9 Uiton suunnittelu

Uittosääntöjen uudistamista ja vahvistamista
koskeva suunnittelu kohdistui pääasiassa Saaris
tomerelle, Saimaalle sekä Kymijoen ja Koke
mäenjoen vesistöille. Kertornusvuonna jatkettiin
toimenpiteitä Kymijoen vesistön yläosan uitto
säännön uudistamiseksi, Säännöstelyn uitolle ai
heuttamia vaikutuksia selvitettiin Pohjois-Suo
messa. Seutukaavaliittojen uittoa koskevat selvi
tykset ovat tärkeimmillä uittoalueilla valmistu
neet v. 1984 ja 1985 kuluessa vesihallinnon edus
tajien myötävaikutuksella. Pudotus-, jäälleajo
ym. uiton toimintapaikkojen kartoitus sekä uit
tojätteiden esiintymispaikkojen poistamista kos
keva suunnittelu jatkuu edelleen.

Käytöstä poisjääneillä uittoväylillä jatkettiin
uittosääntöjen kumoamiseen tähtäävää suunnitte
lua. Vesioikeuksiin jätettiin yhteensä 13 uitto
sääntöjen kumoamishakemusta, joista tärkeimpi
nä voidaan mainita lijoen vesistöön kuuluvia Naa
manganjoen sekä Pärjän- ja Kouvanjoen vesistöjä
koskevat hakemukset. Osa suunnittelusta on kos
kenut katselmustoirnituksissa käsiteltävinä ole
vien uiton toimintapaikkojen vaihtoehtoisten
kohteiden selvittiimistä. Edelleen on suunniteltu
ns. entisöitävien uittoväylien kalataloudellisten
tai virkistyskäyttöedellytysten kehittämistä.

Erikseen on syytä mainita Kemijokikomitean
suosittamien, lähinnä vesistöjen moninaiskäyttöä
edistävien toimenpiteiden suunnittelu, josta pää-
vastuun kantaa Lapin vesipiiri.

mistui vuoden loppuun mennessä 148. Hanketyy
peittäin ne jakautuivat seuraavasti:

Vesihuoltohankkeet
Kunnostushankkeet
Veneily- ja muut virkistys
käyttöhankkeet
Säännöstelyhankkeet
Järjestelyhankkeet
Maankuivatushankkeet
Kalataloushankkeet
Uittohankkeet
Turvesoiden kuivatus
hankkeet

Käynnissä Valmistui
kpl kpl

Muut rakennushankkeet 23

487

Käynnissä olleiden valtion vesihuoltotöiden
valtion työosuus oli 111,3 milj, mk, Kuntien
osuudet mukaan luettuina näiden töiden koko
naiskustannusarvioksi tulee 360,0 milj. mk.

Vesistötöiden painopiste oli edelleen Pohjan
maan vesistösuunnitelm ien toteuttamisessa.
Huomattavimmista käynnissä olleista vesistö
hankkeista mainittakoon seuraavat:

Säännöstely- ja järjestely-
hankkeet
— Kyrönjoen vesistötalous

suunnitelma
Kalajoen keskiosan
järjestely

— Perhonjoen keskiosan
järviryhmän säännöstely

Kunnostus-, vesiensuojelu- ja
veneilyhankkeet
— Liakanjoen suualueen

ruoppaus
Vihannin Kirkkojärven
kunnostaminen

— Sarrio- ja Tangonhaaran
ruoppaus

62 25
34 10

10
4

50
214

42
22

26

1
1

11
73
15

8

4

Yhteensä 148

Myönnöt
1985

milj, mk

Kustannus-
arvio

milj. mk

220,3

51,3

37,2

5. RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITO
TOIMINTA

5.1 Rakennustoiminta

Vesihallituksen rakentamiseen ja vesistörakentei
den kunnossapitoon käyttämät työmäärärahat
olivat kertomusvuonna noin 141,4 milj, mk, mis
sä on lisäystä edelliseen vuoteen 1 %.

Vesihallinnon rakentamistoim intaa kehittä
mään asetettu työryhmä valmisteli ehdotuksensa
rakentamisorganisaation kehittämissuunnitel
maksi. Työryhmän työ jatkuu suunnitelman ta
loudellisten vaikutusten osalta.

Rakennustyöt

5,0

4,5

5,0

6,2 1,6

3,2 0,7

2,3 1,2

Huomattavin yksittäinen vesihallinnossa ker
Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 487, joista vai- tomusvuonna käynnistynyt työ oli Kuopiossa
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aloitettu Petonen—Pitkälahti syöttövesijohdon ja

kokoojaviemärin rakentaminen, Hankkeen kus

tannusarvio on 13,7 milj, mk, josta valtion vesi

huoltotyön osuus on 5,2 milj. mk.
Vesistötöiden merkittävin aloitettu rakenta

miskohde oli Siikajoen kunnostus välillä Lämsän

koski—Lamujokisuu. Hanke käsittää mm. yhdek

sän pohjapadon rakentamisen Uljuan tekojärven

rakentamisen yhteydessä kuivaksi jääneelle joki-

osuudelle, ja sen kustannuksiksi on arvioitu

2,8 milj, mk. Veneilyä palvelevista aloitetuista ra

kentamistöistä mainittakoon Nurmeksen (Nur

mes) ja Mustaniemen (Viitasaari) veneilysatamat,

joissa valtion vesistötyön osuus kustannuksista

on kummassakin noin 0,5 milj. mk. Uudentyyp

pisistä työkohteista mainittakon esim. Ilomantsin

Nuorajärvellä toteutettu Nuorajärven venereitin

viitoitus. Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kun

nostushankkeessa jatkettiin venereittien merkin

tää ja paikantamisen helpottamiseksi rakennettiin

yhdeksän kummelia ja loisto, Kianta- ja Vuokki

järviilä, Suomussalmella ja Ontojärvellä Kuhmossa

raivattiin rantoja ja rakennettiin venevalkamia.

Merkittävimmät v. 1985 aloitetut tulvasuoje

lutyöt olivat Leväsjoen järjestely Siikaisissa (noin

1,4 milj, mk), Kurejokisuun pengerrys Alajär

veilä (noin 1,4 milj, mk) ja Pyhäjoen kolmen van

han pengerryksen kuntoonpanotyöt (yht. noin

2,4 milj. mk) Oulaisten—Merijärven alueella.

Maankuivatustyöt ovat käsittäneet sekä tie—

että kuivatushankkeita. Valmistuneissa kuvatus

hankkeissa oli saatu hyötyalue yhteensi

7 800 ha.
Kalatalouteen liittyvä rakentamistoiminta jat

kui edelleen vilkkaana- Kertomusvuonna oli

käynnissä sekä kalanviljelylaitosten että luonnon

ravintolammikoiden rakennustöitä. Huomatta

vimmat hankkeet olivat Itä-Suomen keskuskalan

viljelylaitos Enonkeskeli a ja Leustojärven kalan

viljelylaitos Muoniossa.
Kertomusvuonna oli kaivukoneiden käyttötun

timäärä rakennustöissä 176 950 h, mistä omien

koneiden osuus oli 91 420 h.

Kertomusvuoden rakennustöiden laajuutta

kuvaavista tuotekohtaisista valmistusluvuista mai

nittakoon

siirretyt massat
-— kalliolouhinta

tunnelilouhinnan osuus
edellisestä
avouornat poikkil. > 5 m
avouomat poikkii. <5 m2

— maapadot ja penkereet

säännöstelypadot
— pohjapadot ja putousportaat

pumppaarnot
— tiet

tierummut
— sillat
— rakennukset
— vesijohtolinjat
— viemärilinjat
— putkiojat
— laskeutusaltaat

Rahoitus

Työmäärärahoja käytettiin kaikkiaan 141,4 milj.

mk. Tästä on työllisyystyömäärärahojen osuus

56,4 milj. mk. Käytetyt työmäärärahat on esitel

ty tarkemmin kuvassa 19,

Työvoima

Työ- ja kunnossapitomäärärahoin on kertomus-
vuonna palkattu työvoimaa yhteensä 10 964

V, 5320183% 13,7 33’ 038 230

2 %100l30hoskl —-1 33 52 556 6

3 V05,4y-o 63825 %,o5yhoflkkoo5 “O 1.2 9.3 9.5 3,8

3 5225520105560666005 -9. 9.3 — 3,3 37

3 Js,rj0oto5yh635k5o5 —‘ 21,8 5,1 23,5 1557

6 42056Ln631305068k.0l 16.8 0,6 19,8 14,0

7 6-385o3o,,5o,.kk..5 119 58 19.5

8 7ttchonkk..t 0.8 0.7 1,5 1.1

9Lrv.,o’d.n ku,vctushlnk%.&l — ‘
1 27 556

13 510,10 50 k’,fl60flapl0bCflkkOtl 3,8 ‘,l 55 15

11 Sss,nnIl,3$-o tot,,ooflon%1o*l — . 35 3,9 3,0 3,3

12 51335 5860505506 ,kkool 1,0 9.2 3,2 1 6

83,0 5554 141,4 10550

8 kpl

49 kpl
19 kpl

68 000 m
7 000 m

577 kpl
6 kpl

252 000 m
49 900 m

6 200 kpl
32 kpl

031’16l

SIS ‘.3 lesSyl III

33,S,fld,StI 13512530 V338t533 ‘1.

6 600 000 m3itd
57 000 m3ktr

20 000 m3ktr
117 000m

1 020 000 m
370 000 m3rtr

29.0

Vorsro,oel lyomoorC,01I0t 2I

191 210
Tyo 2 0950 — .

—
37

57i:1

Kuva 19. Käytetyt työmäärärahat 1.1 — 31.12.

1985.
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Kuva 20. Vesihaifinnori rakentamisen ja kunnos
sapidon kokonaistyövoimavahvuus vuosina
1982—1985.

miestyökuukautta. 1 yövoiman keskivahvuus on
siten ollut 914 henkilöä/kk Työllistämiskustan
nukseksi tulee täten 12 900 mk/miestyökuukau
si Kokonaistyövoima kuukausittain on esitetty
kuvassa 20.

Työmuoto

Maansiirtotöissä oli vesihallinnon omien työko
neiden osuus 52 %. Siltojen, pumppuamoiden,
säännöstelypatojen ym. rakentamisessa oli oman
työn osuus noin 50 %.

5.2 Kunnossapito

Vesistörakenteiden kunno ssapito

Valtion hoidossa olevien vesistörakenteiden kun
nossapitoon käytettiin vesistöjen hoidon määrä-

rahaa noin 2,5 milj, mk ja tyollisyysmäärärahaa
noin 1,7 milj. mk Pääosa vesitörakenteiden kun
nossapidosta tapahtui Kymen, Vaasan, Kokkolan
ja Oulun vesipiirien alueilla ja käsitti rakenteiden
korjauksia ja kunnossapitotöitä, patojen peruspa
rannustöitä, määräaikaistarkastuksia ja tarkkailu-
ohjelmien mukaisen valvonnan sekä patoturvalli
suusselvityksiä. Kertomusvuonna jatkettiin vesi
hallituksen patoturvallisuustyöryhmän esittämiä
patojen perusparannustöitä, joihin käytettiin yh
teensä noin 1 milj. mk. Lisäksi Oulun ja Lapin
vesipiirien alueilla suoritettiin työllisyysvaroin
kunnossapidon luonteisia vesistömuutosten kor
jaustöitä kuten syöpyneiden rantojen suojausta ja
turvelauttojen poistamista sekä luonnonravinto
lammikoiden kunnossapitoa.

Patoturvallisuuden valvonta

Patoturvallisuuslain (413/84) ja -asetuksen (574/
84) täytäntöönpanosta ja soveltamisesta vesihal
litus lähetti vesipiirien vesitoimistoille patoturval
lisuusohjeet 22 31985. Myöhemmin keväällä ve
sihallitus antoi 40 patoa koskevat määräykset
laissa sanotun vahingonvaaraselvityksen tekemi
sestä ja ilmoitti määräyksistä asianomaisille Liä
ninhallituksille, Jätepatoihin liittyviä erityiskysy
myksiä selvittämään vesihallitus perusti tammi
kussa j ätepatoproj ektin Patoturvallisuusmääräys
ten ja -ohjeiden mukainen tarkastustoiminta
aloitettiin useilla padoilla. Lain mukaan patojen
turvallisuustarkkailuohj elmat on toimitettava ve
sipiirien vesitoimistoihin 31.7.1987 mennessä.

Valmiiden maankuivatustöiden kunnossapito
valvonta

Kertomusvuonna tehtiin 264 kunnossapitotarkas
tusta, joissa tarkastettavana ollutta uomaa on
noin 1 100 km ja hyötyaluetta noin 20 800 ha.
Tarkastuksessa selvitetään, miten osakkaat ja
hyödynsaajat ovat huolehtineet kunnossapidosta
ja hyötyalueen käyttöönotosta. Tarkastusten pe
rusteella annetaan tarvittaessa kunnostuskeho
tuksia sekä asiantuntija-apua ilmenneiden puut-
teiden poistamiseksi. Suurin osa hankkeista on
toteutettu 50- ja 60-luvuilla Tarkastusraporttien
perusteella hankkeiden kunnossa esiintyy yhä
enemmän sellaisia puutteita, jotka johtuvat hank
keen teknillisestä iåstä ja nykyhetken uusista
tarpeista.

V V V [ X X 5

Kesckcus ToLv kcus
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Patojen sortumat aiheuttavat monenlaista vahinkoa. Kuvassa kaatopaikkapadon sortuman seurauksia

nähtävänä luonnossa. Kuva: Ossi Kapiainen.

Patoturvallisuuslaki astui voimaan 1.8,1984. Kaikille lain piiriin kuuluville padoille on suoritettava

peru starkastus ja laadittava turvallisuustarkkailuohjelma 31.7.1987 mennessä. Kuvassa patoon asennet

tuja ro udansyvyysmittareita. Kuva: Risto Kuusiniemi.

7
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53 Jääpatojen ja äkillisten tulvien
torjunta

Jo toisena peräkkäisenä vuonna olivat jaätulvat
vaikeita. Kertomusvuosi alkoi koko maassa koval
la ja pitkällä pakkaskaudella, esimerkiksi Vaasan
esipiirin alueella pakkaset ylsivit kerran 100
vuodessa esiintyviin harvinaisen pitkiin pakkas
jaksoihin ja Nivalassa keskilämponla tammi
kuussa oli 21,4°C ja helmikuussa —19,8°C.
Pakkasten ja paikoin vähälumisuuden seuraukse
na jäät kasvoivat paksuiksi Lapin vesipiirin
alueella jäapaksuudet muodostuivat suuremmiksi
kuin kerran 20 vuodessa sattuu ja paikoin pak
summiksi kuin aikaisemmin on havaittu.

Vuoden alussa Kymijoen alajuoksun koskilla
hyydöntorjuntaa suoritetti’n kaksin verroin nor
maalitalveen nähden Hyytöjä torjuttiin myös
Merikarvialla Karvianjoessa, Mäntyharjun reitin
Puuskankoskella ja poikkeuksellisesti, joskin vä
häisessä määrin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan ve
sipiireissä

Kevään jääpatotulvun varauduttnn paksujen
jäiden vuoksi ennakkotoimenpitein Vaasan, Kok
kolan, Oulun ja Lapin vesipureissä. Vaasan ja
Kokkolan vesipiirin alueilla suoritettiin ennakolta
jäiden räjäyttämistä, sahaamista ja naveroimista
mm Kymijoen, Lapväärtinjoen ja Vimpelinjoen
alajuoksulla sekä Perhonjoessa ja Kalajoessa, jon
ka jäille myös levitettiin masuunikuonamursket
ta. Jäiden hiekoituksia suoritettiin Oulun vesipu
rissa mm Pyhajoella ja lijoellaja Lapin vesipuris
sä Ivalo- ja Kaamasjoella Inarissa, Kemijoella PcI
kosenniemellä, Simojoella ja Tornionjoella Tor
nionjoella suoritettiin erittäin paksujen jäiden ta
kia hiekoituksia enemmän kuin koskaan aikai
semmin.

Jäiden lähtö vuvästyi keskimäaräisestä arviolta
1—2 viikkoa Vaasan vesipiirissä jäiden lähtö
ajoittui tulvahuipun ajankohtaan ja toimenpiteitä
suoritettiin kaikkiaan kuudella joella. Monista
uhkaavista tilanteista huolimatta vahingot jäivät
vahäisiksi. Kokkolan vesipiirin alueen joissa esiin
tyi useita pahoja jääpatoja, joiden torjumiseen
käytettiin mm. 5 750 kg räjähdysaineita. Oulun
vesipiirissä vahvat jäät ja lumen myöhään tapah
tunut nopea sulaminen aiheuttivat ennakkotoi
menpiteistä huolimatta uhkaavia tilanteita Pyha
joella ja lijoella. Tornionjoella ja lunasjoella jäi-
den lähtö alkoi kuten edellisenäkin vuonna jo
kien keskijuoksulta Toimenpiteitä tarvittiin ja
vaaratilanteita syntyi Pellon, Ylitornion, Tornion
ja Rovaniemen kunnissa Tornionjoella jääpatoja
torjuttiin yhteistoimin Ruotsin viranomaisten

kanssa, Alavoj akkalan ranta-asumusten kastumis
ta lukuunottamatta vahingot jäätulvista jäivät
suhteellisen vähäisiksi. Tornionjoella pahin tilan
ne ohitettiin 17.5, kun edellisenä keväänä vaara
oli ohi jo 13.5

Jääpatojen ja hyytötulvien torjunnan sekä en
nakkotoimenpiteiden pääasialliset kustannukset
olivat vesistöittäin ja vesipiireittäin seuraavat:

Vesipiirin Jääpatojen sijainti- Toimenpiteiden
vesitolmisto vesistö kustannukset

Kyv Kymijoen alaosan
kosket 300000mk

Vav Lapuanjoki Kyrön
joki, Lapväärtinjoki,
Tiukanjoki, Harrströma.
Vimpelinjoki ja Lai
hianjoki 290 000 mk

Kov Purmonjoki, Perhon
joki ja Kalajoki 760 000 mk

Ouv Pyhäjoki ja lijoki 310 000 mk
Lav rornionjoki, lunas

joki, Kemijoki ja
Ivalojoki 360 000 mk

Yhteensä n. 2 020 000 mk

Keeättulvien aikana muudostuvat jääpadot
ovat monien tekijöiden seurausta. Ensisijaisesti
niihin vaikuttavat jäätilanne sekä lumien sulamis
vaiheen aikainen saätila. Jo ennen kevättulvia voi
daan mm. jäätilanteesta päätellä, mille alueille
jääpatoja on odotettavissa ja tietojen perusteella
suorittaa ennakkotoimenpiteitä. Kokemuksen li
sääntyessä toimenpiteiden tarkkuus on kasvanut,
Epävarmuustekijöinä arvioissa ovat mm. lumen
vesiarvon määritykset ja pitkänajan säätilaennus
teet

5.4 i1jyvahinkojen torjunta

Alusöljyvahinkojen torjuntaa koskevat kuntien
kalustohankintakustannukset olivat kertomus
vuonna kuntien ilmoitusten perusteella yhteensä
noin 12 milj. mk ja maa-alueiden kalustohankin
takustannukset yhteensä 4,9 milj. mk

Kuntien vuosi-ilmoitusten perusteella öljyva
hinkojen määrä ja öljyvahinkojen torjunnan kus
tannukset olivat vuonna 1985 seuraavat:
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iljyvahinkojen määrä 2 034 kpl
Vahinkojen torjuntakustannukset 2 624 000 mk
Torjuntakaluston hankinta-
kustannukset
Koulutuskustannukset
Torjuntavalmiuden ylläpito-
kustannukset 2 154 000 mk

Yhteensä 22 100 000 mk

Vahinkojen lukumäärästä oli 7 % kohdistunut
ns. tärkeisiin pohjavesialueisiin, 17 % vesistöön ja
76 % muualle. Eniten vahinkotapauksia, eli 61 %
kaikista vahingoista, ilmoitettiin Helsingin (642),
Turun (298) ja Tampereen (295) vesipiirien
alueilta. tljyvahinkojen torjunnan kustannuksia
koskevia korvaushakemuksia vesihallitus kåsitteli
350 kappaletta.

Vesi- ja ympäristöhallinnon projektiryhmä
asetti 25.10.1985 lainsäädäntö- ja hallintojaok
sensa avuksi öljyvahinkotyöryhmän, jonka tehtä
vänä oli valmistella öljyvahinkojen torjuntaa kos
kevat ja vesi- ja ympäristöhallinnon uudelleen jär
jestelyyn liittyvät toimenpiteet.

Vesihallitukselle ja vesipiirien vesitoimistoil
le osoitettiin lain muutoksella (739/85) uusiksi
tehtäviksi alusöljyvahinkojen torjunnan järjestä
misen valvonta ja ohjaus sekä torjuntaan osal
listuminen.

6. VALTION OSALLISTUMINEN
VESIHUOLTO. JA VESIEN
SUOJELUINVESTOINTIEN
RAHOITUKSEEN

6J Vesihuoltoinvestointien rahoitus

Vesihallituksen vuonna 1985 suorittaman tieduste
lun mukaan käytettiin vuonna 1984 vesi- ja viemäri
laitosten rakentamiseen 1,01 miljardia markkaa,
mikä on reaaliarvoltaan hieman vähemmän kuin
vuonna 1983, Investoinnit olivat asukasta kohti
laskettuna 206 markkaa vuonna 1984, Vesihuolto
laitosten rakennuskustannukset vuonna 1984 vesi
piireittäin on esitetty kuvassa 21. Jätevedenpuhdis
tamoiden rakentamiseen käytettiin 81 milj. mk,
mikä on reaaliarvoltaan noin 30 % vähemmän kuin
vuonna 1983,

Korkotukilainat

Kuva 21. Yhdyskuntien vesihuoltolaitosten ra
kennuskustannukset vuonna 1984 vesipiireittäin,

kokonaiskustannukset vuonna 1985 olivat 358
milj. mk, josta korkotukilainojen osuus oli 111
milj. mk. Edellä mainittujen vesihuoltotöiden työl
listävä vaikutus oli noin 12 700 miestyökuukautta.
Vuoden 1985 työsaavutukset olivat seuraavat:

— vesijohtoa rakennettiin
viemäriä rakennettiin

— vedenottamoita rakennettiin
— vedenkäsittelylaitoksia rakennettiin

jätevedenpuhdistamoita rakennettiin
tai laajennettiin

Vuodeksi 1985 anoi korkotukilainaa 357 hakijaa
yhteensä 333 milj, mk kustannusarvioltaan yhteen
sä 483 milj. mk:n töitä varten. Korkotukilainaa hy
väksyttiin vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden
rakentamiseen 275 hakijalle yhteensä 80 milj. mk ja
vesiensuojeluinvestointien toteuttamiseen 63 haki
jalle yhteensä 25 milj. mk,

16 870 000 mk
452 000 mk

Koko moo

51,%

“63

1 059 km
295 km

59 kpl
l8kpl

37 kpl

Korkotukilainoilla rahoitettujen vesihuoltotöiden
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Kuva 22. Valtion rahoitustuki vuonna 1985 yh
dyskuntien vesihuoltoon vesipiireittäin.

Valtion avustukset vesihuoltolaitteiden
rakentamiseen

Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin tarkoite
tun avustushakemuksen vuodeksi 1985 oli jättänyt
338 hakijaa haetun avustusmäärän ollessa yhteensä
154 milj.mk. Vesihallitus myönsi vedenhankinta- ja
viemäröintitoimenpiteisiin avustusta 220 hakijalle
yhteensä 19 milj, mk ja vesiensuojelutoimenpitei
sun 57 hakijalle yhteensä 6 milj, mk.

Valtion tulo- ja menoarvion momentin 34,50.62
(Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin)
kohdalta työvoimaministeriö oikeutti vesihallituk
sen myöntämään avustuksia vesihuoltolaitteiden
rakentamiseen vuonna 1985 yhteensä 3,3 milj, mk.

Maatilalain perusteella myönnetyt
vesihuoltolainat

roista yhteensä 2,5 milj, mk ja 280 korkotukilainaa
luottolaitosten varoista yhteensä 5,2 milj, mk. Ve
sihallitus käsitteli kertomusvuonna 460 maatilalaan
mukaista hakemusta vesihuoltolainaa varten.

Valtion vesihuoltotyöt

Vesihallitus teki maa- ja metsätalousministeriön
hyväksyttyä sopimusluonnokset vuonna 1985 seu
raavia valtion vesihuoltotöitä koskevat sopimukset:

— Lemun, Maskun, Mietoisten, Mynämäen ja
Nousiaisten kuntien yhdysvesijohdot, Lemu
ym.
Kiteen syöttövesijohto, Kitee
Roukalahden syöttövesijohto, Liperi

— Kätkänjoen alueen syöttövesijohto, Töysä,
Kuortane ja Alavus
Unikonsalmen syöttövesij ohto, Karstula

— Toivakan kk:n syöttövesijohto, Toivakka
Evijärven, Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven yh
dys- ja syöttövesijohdot, Evijärvi ym.
Kalajoen syöttövesijohto, Kalajoki

— Kantokylän—Kuusamon yhdysvesijohto, Kuu
samo
Yli-lin yhdysvesijohto, Yli-Ji

— Peurajärvi—Ylikärpän yhdysvesijohto, Ranua ja
Simo
Karigasniemen syöttövesijohto, Utsjoki

— Aavasaksa—Mellakosken yhdysvesijohto, Yli-
tornio.

Ympäristöministeriön hyväksyttyä sopimusluon
nokset teki vesihallitus vuonna 1985 seuraavia ve
siensuojelua palvelevia valtion vesihuoltotöitä kos
kevat sopimukset:

— Keski-Uudenmaan meriviemäri välillä Koivuha
ka—Pihlajamäki, Helsinki ja Vantaa
Liedon asemanseudun siirtoviemäri, Lieto

— Pyhtään kirkonkylän kokoojaviemärit, Pyhtää
Saarijärven alueen siirtoviemäri- ja yhdysvesi
johto, Heinolan mlk
Petonen—Pitkälahden syöttövesijohto ja ko
koojaviemäri, Kuopio
Isokyrö—Vähäkyrön siirtoviemäri, Isokyrö ja
Vähäkyrö
Pyhäjärven siirtoviemärit, Pyhäjärvi

— Pyhätunturin siirtoviemäri, Pelkosenniemi.

Näiden sekä ennen vuotta 1985 tehtyjen sopi
musten sisältämien vesihuoltotöiden kustannukset
ja valtion osuus näistä on esitetty vesipiireittäin
taulukossa 14.

Koko moo

Korkoukv
orot

Mmk
Ves 105
huoIo
ovus
tukoet

Vuonna 1985 maatilalain perusteella myönnettiin
149 lainaa maatilatalouden kehittämisrahaston va
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Taulukko 14. Valtion vesiensuojelu- ja vesihuoltotyöt 31.12.1985 mennessä

6.2 Teollisuuden vesiensuojelu
investointien rahoitus

Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien rahoitta
miseksi oli valtion vuoden 1985 tulo- ja menoarvi
on perusteella mahdollista hyväksyä korkotukilai
noiksi luottolaitosten varoista myönnettäviä laino
ja 40 milj. mk, Budjettilainojen myöntämiseen vien
timaksulainojen kuoletuksina kertyvistä varoista
oli käytettävissä yhteensä 11 milj. mk, josta 1

milj. mk oli vuosien 1983 ja 1984 määrärahaa ja 10
milj, mk vuoden 1985 tulo- ja menoarviossa myön
nettyä uutta määrärahaa.

Korkotukea tai vientimaksulainaa haki 11 yritys
tä vuonna 1985 yhteensä 18 hankkeeseen, joiden
yhteinen investointimeno oli arvioitu 95 milj, mk:k
si. Hakemukset sisälsivät 13 massa- ja paperiteolli
suuden hanketta kustannusarvioltaan yhteensä 90
milj. mk sekä 5 muun teollisuuden hanketta (5 milj.
mk). Vientimaksulainaa haettiin kertomusvuonna
27,7 milj. mk ja korkotukea 18,0 milj. mk:n luo
toille.

Korkotukilainoiksi hyväksyttiin kertomusvuon
na kymmeneen kohteeseen yhteensä 10 luottoa,
joiden yhteismäärä oli 18,0 milj. mk. Vientimaksu
lainoja myönnettiin 11,0 milj, mk yhdeksään koh
teeseen. Lainoitetuissa 16 hankkeessa investointien
vesiensuojelulainoituskelpoiseksi hyväksytty osuus
oli 66,8 milj. mk. Hankkeiden arvioitu valmistumi
nen ajoittuu vuosille 1985—1987. Lainoitetut
hankkeet on esitetty taulukossa 15.

Vuonna 1985 maksettiin korkotukea teollisuu
den vessensuojelun korkotukilainoille 4,3 milj. mk.

Vesihallitus antoi pyynnöstä kertomusvuoden
aikana Mortgage Bank of Finland Ltd:lle kahdek
san lausuntoa hankkeista, joiden rahoittamiseen oli
anottu Mortgage Bank of Finland Ltd:ltä muita
kuin kokonaisrahoitusjärjestelmään kuuluvia ve
siensuojelulainoja.

Taulukossa 16 on esitetty yhteenveto teollisuu
den vesiensuojelun kokonaisrahoitusjärjestelmän
puitteissa vuosina 1974—1985 myönnetyistä lai
noista.

7. SÄÄNNÖSTELYJEN KÄYTTÖ-
TOIMINTA JA VELVOIT
TEIDEN HOITO

7.1 Säännöstelyjen käyttö

Edeltäneeseen vuoteen verrattuna vuosi 1985 muo
dostui vesiolosuhteiltaan ja siten myös säännöstely
jen käytön kannalta lähes päinvastaiseksi. Vuoden
alussa oli lunta keskimääräistä vähemmän koko
maassa. Kun vielä tammi-helmikuun sademäärätkin
olivat varsin vähaiset, olivat lumipestteen vahvuus
ja sen vesiarvo maaliskuun alussa vain 50—70 C

Vesipiiri Töiden Kokonais- Valtion Myönnetty

luku- kustannus- osuus määrärahoja
määrä arvio edellisestä 31.12.1985

1 000 mk 1 000 mk mennessä
1 000 mk

Helsingin 7 309 900 12 050 11 814

Turun 8 26 400 10 760 6 500

Tampereen 6 59 200 15 600 10 480

Kymen 11 131 800 13 960 13 110

Mikkelin 8 42 120 11 710 10 520

Kuopion 17 114847 36638 25888

Pohjois-Karjalan 18 53 480 13 250 13 180

Vaasan 17 113360 34150 27175

Keski-Suomen 23 132 785 32 750 28 149

Kokkolan 10 64 600 21 460 15 410

Oulun 23 119082 27920 23855

Kainuun 7 46 750 10 100 7 500

Lapin 28 146 750 42 630 31 995

Yhteensä 183 1 361 074 284 978 225 576
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Taulukko 15. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin vuonna 1985 myönnetyt lainat

Lainan saaja ja investointikunta Investointi Lainat

Kustan- Valmis- Vienti- Korko- MBF:n
nusar- tumis- maksu- tuki- lainat1

vio vuosi lainat lainat
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Enso-Qutzeit Oy (Uimaharju), Eno 1 507 1985 1 054 — —

Evijärven Perunajauhotehdas Oy, Evijärvi 1 350 1987 226 719
Kymi-Strömberg Oy, Juankoski 4 200 1985 1 617 — 1 617
Kymi-Strömberg Oy (Kuusanniemi), Kuusan
koski 6 038 1986 — 2 324 2 324
Kymi-Strömberg Oy (Voikkaa), Kuusankoski 4 932 1985 — 1 898 1 898
Metsäliiton Teollisuus Oy, Savon Sellun
Tehtaat, Kuopio 1 572 1986 347 753
Metsäliiton Teollisuus Oy, Savon Sellun
Tehtaat, Kuopio 3 360 1986 .-- 1 293 1 293
Huonekalutehdas Jouko Mäkinen Oy,
Vammalan Vaneritehdas, Vammala 224 1985 156 —

Nurmen Saha, om. Martti Nurmi, Parkano 497 1986 347 — —

Oulu Oy, Oulu 1 690 1985 — 1 183 —

Ovako Oy-Ah, Imatra 1 311 1985 — 917 —

G.A, Serlachius Oy, Mänttä 12 254 1986 — 4 650 4 717
G.A, Serlachius Oy (Tako), Tampere 1 760 1985 1 232 — —

Yhtyneet Paperitehtaat Oy, (Kaipola), Jämsä 15 845 1986 2 371 3 721 6 100
Yhtyneet paperitehtaat Oy, Jämsänkoski 835 1985 — 584 —

Yhtyneet Paperitehtaat Oy, (Simpele),
Rautjärvi 9 456 1986 3 640

— 3 640

Yhteensä 66 831 10 990 18 042 21 589
1) Mortgage Bank of Finland Ltd (MBF) on tehnyt lainanmyöntämispäätöksensä vuoden 1986 puolella. Sisältää vain

MBF:n vesihallituksen esityksestä myöntämät lainat.

Taulukko 16. Teollisuuden vesiensuojeluun vuosina 1974—1985 myönnetyt, kokonaisrahoitusjärjestelmän mukaiset
lainat.

Vuosi Vientimaksu- Korkotuki- Maksettu PSP:n MBF:n Myönnetyt Lainoitetut
maksut lainat korkotuki pienlainat lainat lainat Investoinnit

yhteenså käyvin hin
noin >

milj.mk milj.mk milj,mk milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk
1974 11,0 30,0 — 1,8 53,9 96,7 145,9
1975 12,0 51,4 0,227 6,8 70,4 140,6 194,4
1976 — 48,7 1,314 3,6 52,0 104,2 122,5
1977 3,4 11,1 2,226 3,7 19,2 37,4 44,2
1978 20,4 1,5 2,537 — 11,3 33,2 45,4
1979 13,1 2,3 2,547 — 12,8 28,2 40,7
1980 20,0 23,8 2,489 — 56,8 100,5 141,5
1981 11,0 37,1 2,263 — 30,5 78,6 95,5
19822> 7,6 68,9 1,390 — 73,1 149,6 192,5
1983 14,8 26,9 1,961 — 38,1 79,8 104,1
1984 13,3 26,6 2,841 — 37,2 77,1 100,5
1985 11,0 18,0 4,497 — 21,6 50,0 66,8

Yht. 137,6 346,3 24,3 15,9 476,9 975,9 1 294,0

1) Jatkorahoitusta saaneiden hankkeiden investointimenot ovat ensimmäisen lainavuoden kohdalla.
2) Vuoden 1982 luvuista on vähennetty yhden vuonna 1982 lainoitetut hankkeen osuudet, koska hankkeen lainoitus

järjestettiin uudella tavalla vuonna 1983.
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ajankohdan keskiarvosta. Pohjanmaalla ja Lapissa
lunta oli jopa poikkeuksellisen vähän. Lumipeit
teen vähäisyydestä ja tammi-helmikuun ankarista
pakkasista johtuen jokien jäät kasvoivat paikoitel
len ennätyksellisen paksuiksi ja vahvoiksi.

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat olivat vuo
den alussa yleensä hieman keskimääräistä ylempänä
lukuunottamatta mm. Oulujärveä sekä Pohjois-
Suomen järviä ja tekoaltaita, joissa vedenkorkeudet
selvästi ylittivät ajankohdan keskimääräiset arvot.
Säännöstelyjen käytön kannalta oleellisimmiksi
toimenpiteiksi muodostuivat ankarien pakkasten
aiheuttamien hyydetulvien pienentäminen, veden
pintojen liiallisen alenemisen estäminen kevättalvel
la sekä erityisesti Pohjanmaalla jääpadoista aiheu
tuvien tulvariskien pienentäminen.

Päijänteen juoksutusta supistettiin tammikuussa
keskimääräistä pienemmäksi Kymijoen hy-ydetul
vaongelmien helpottamiseksi. Samalla kyettiin es
tämään Päijänteen vedenpinnan liiallinen alenemi
nen, jolloin kevään kehittymisen viivästymisestä
huolimatta vedenpinta toukokuun alussa oli hie
man keskimääräistä ylempänä. Lappa- ja Evijärvellä

vedenpinnan liiallinen aleneminen voitiin estää väli
aikaisen säännöstelyluvan mahdollistamilla poik
keustoimenpiteillä. Pohjanmaan tekoaltaitten sään
nöstelyillä puolestaan vähennettiin poikkeukselli
sen paksujen jokijäiden aiheuttamia jääpatotulva
vahinkoja rajoittamalla äkiliisten sulamisvesien pää
syä varastoaltaitten alapuolisiin jokiuomiin jäiden
lähdön aikana,

Kokemäeniokea lukuunottamatta olivat virtaa
mat säännöstellyissä vesistöissä koko kesän keski
määräistä pienemmät, jolloin vedenkorkeudet sään
nöstellyissä järvissä pysyttelivät lähes keskimääräi
sissä arvoissa. Sen sijaan eräissä luonnonmukaisissa
järvissä kuten Saimaassa, Pielisessä ja Keiteleessä
vedenkorkeudet olivat kesän lopussa selvästi kes
kimääräistä alempana.

Syksyllä olivat virtaamat erityisesti Pohjois-
Suomen säännöstellyissä vesistöissä kuten muissa
kin vesistö issä runsaista sateista johtuen huomatta
vasti keskimääräistä suuremmat, Vuoden lopussa
vesivarat olivat edelleen keskimääräistä runsaam
mat ja usesmmissa säännöstellyissä järvissä veden
korkeudet keskimääräistä ylempänä. Lumimäärä ja

Kuva 23. Päijänteen säännöstelty vedenkorkeus Kalkkisen yläasteikolla vuonna 1985, palautettu eli

luonnonmukainen vedenkorkeus vuonna 1985 ja havaintojakson 1964—1982 säännöstellyt keski ja

äliriarvot.
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sen vesiarvo olivat vuoden vaihteessa keskimääräi- Lappajärvi 204 800 siikaa yksikesäisinä
set. 9 500 järvitai- kaksi- tai kol

..

menta mivuotiainaVesistojen kayttotoiminnassa otettiin vuonna ..

.

. .
. Evijarvi 26 800 soRaa yKsiKesaisina1985 askel kohti vesistojen reaalaaikaista atk-ohjat- Pyhäjärvi (Hi.) 51 800 siikaa yksikesäisinä

tua käyttöä, kun Kokemäenjoen vesistön erittäin 3 800 haukea esikesäisinä
tulvaherkälle Loimijoelle perustettiin automaatti- Vanajavesi 50 700 siikaa yksikesäisinä

Unnukka 1 200 järvitai- kaksivuotiainanen havaintoasema jolta vedenkorkeus- ja virtaa-

.

rnenta
matiedot voidaan valittaa suoraan tietokoneille Paijanne 373 500 sukaa yksikesaisina
Havaintoasema osoittautuikin erittain hyodyllssek
si varsinkin kevattulvan aikana Vesioikeudellisissa lupapaatoksissa asetettuihm

velvoitteisim perustuvia saannostelyjen ja vesisto
rakentamisen vaikutusten tarkkasluja seka muuta
vesihallituksen omien hankkeiden vaikutusten ja
hoatomahdollisuuksien sehitysta jatkettiin seka

7.2 Vesistön säännöstelyihin ja sipiirien omana työnä että yhteistyössä muiden vi
ranomaisten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen
kanssa.

Vesihallituksen toteuttamien vesistöhankkeiden
kalataloudelliset ja veden laatuun liittyvät hoito- ja
tarkkailukustannukset kalanviljelylaitosten ja luon
nonravintolammikoiden rakentamiskustannuksia lu
kuunottamatta olivat yli 5 milj. mk vuonna 1985.
Lukuun eivät sisälly Oulujärven ja Muhosjoen ei
vatka Paijanteen velvostekustannukset

73 Yleisten vesialueiden hallinta ja
hoito

8. VESIEN KÄYTÖN VALVONTA

järjestelyihin liittyvien kala-.
taloudellisten yms. velvoitteiden
täyttäminen

Vesihallitus on vesistön säännöstely-, järjestely
tms. hankkeeseen liittyvissä lupapäätöksissä velvoi
tettu selvittämään hankkeiden vaikutuksia kala-,
rapu- ja nahkiaiskantoihin ja veden laatuun sekä is
tuttamaan kalanpoikasia aiheutettujen vahinkojen
kompensoimiseksi.

Vesihallitus on vastannut seuraavista kalanistu
tuksista vuonna 1985:

Iriari 1 407 900 siikaa
500

147000 Inarin
nierjää ja
harmaa
nieriää

365 500
96 700

2 336 000 järvitai
menta ja
-lohta

446 800

200
513 100 siikaa

29 399 järvitai
menta

yksikesäisinä
neljäkesäisinä
0-vuotiaina . . .

Kalastusmajojen pstämiseen oikeuttavia maanvuok
rasopimuksia tehtiin yhdeksän kalastajan kanssa.

Teuraskalan

kasvattamiseen oikeuttavia vesialueenyksikesaisina . . .. .
..

kaksi- ja kol- esivuokrasopimuksia tehtiin seitseman yrittajan
mivuotiaina kanssa. Tie- ja vesirakennushallitukselle annettiin
0-vuotiaina lupa ruoppausmassojen läjittämiseen Kokkolan

edustan yleiselle vesialueelle.
kaksi- ja Maanmittaushallituksessa oli vireillä yhteensä 31
kolmivuotiaina yleisten vesialueiden rajaa koskevaa rajankäynti
8-kesäisinä toimitusta. Näistä yhdeksässätoista pidettiin toi
yksikesaisina mituskokouksia tai oikeuden istuntoja, joissa vesi-kaksi- ja kol
mivuotiaina hallituksella oli valtion etu vakottavana

Oulujärvi
(Oulujoki Oy
hoitaa
istutukset ja
vastaa niiden
kustannuksista)
Muhosjoki

(Oulujoki Oy
hoitaa istutukset
ja vastaa niiden
kustannuksista)
Pyhäjärvi (01.)
Kalajokisuu
Perhonjokisuu

Närpiönjoki

20 000 järvitai- vastakuoriutu
menta neina

305 300 siikaa
896 200 siikaa

4 500 meritai
menta

2 600 meritai
menta

yksikesäisinä
yksikesäisinä
kaksivuotiaina

kaksivuotiaina

Vesihallitus tai vesipiirin vesitoimisto esitti kerto
musvuonna yleisenä valvontaviranomaisena käsi
tyksensä 40 alkukokouksessa ja 48 katselmusko
kouksessa. Taulukossa 17 on esitetty vesihallituk
sen hakemusasioissa antamien lausuntojen sekä
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Joki ja järvivesistöjä kunnostetaan sekä kalataloutta että virkistyskäyttöä varten. Kuvassa kivettyä

Nurmijokea Sonkajärvellä. Kuva Erkki Santala.
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Taulukko 17. Vesihallituksen vesioikeudellisissa hakemusasioissa antamat lausunnot sekä tuomioistuinten päätökset

Annettu lausuntoja
hakemusasioissa Tuomioistuinten päätökset

Kuulu- Katsel- Yh- Länsi- Itä- Pohjois- Korkein- Vesi- Korkein- Yh
tus- mus- teensä Suomen Suomen Suomen hallinto- yli- oikeus teensä

menet- menet- vesi- vesi- vesi- oikeus oikeus
tely1 tely oikeus oikeus oikeus oikeus

Vesistöön rak, ja
voimalait. 13 3 16 136 103 88 30 11 — 368
Vesiliikenne ja uitto 7 3 10 10 19 9 11 4 — 53
Vesistöjärj. ja ojitus 5 1 6 51 13 10 12 26 — 112
Säännöstely 1 2 3 4 4 7 9 5 1 30
Vedenhankinta 5 3 8 24 17 14 7 6 — 68
Jätev. johtaminen 59 15 74 92 54 38 51 28 1 264
Muu (soranotto) 1 — 1 37 2 4 5 — 1 49

Yhteensä 91 27 118 354 212 170 125 80 3 944

1) Lisäksi vesihallitus valtuutti 415 asiassa vesipiirien vesitoimistot antamaan vesihallituksen puolesta lausunnon vesi
oikeudelle,

— yhdyskunnat
puunjalostusteollisuus

— muu teollisuus
kyllästämöt, öljysäiliöt, kaatopaikat

— sikalat ja muut eläinsuojat
— kalankasvatuslaitokset

Yhteensä

viranomaisille annetut lausunnot
— yksityisille annetut lausunnot
— vastaselitykset ym. lausunnot

puutteesta johtuvia kalakuolemia ei ole havaittu
lainkaan tai niitä ei ilmoitettu vesipiireille.

Pohjavesien suojelun tehostamiseen tähtääviä
toimenpiteitä on edelleen jatkettu. Pohjavesien
muuttamiskiellon valvontaa on pyritty helpotta
maan aloittamalla pohjavesivarojen käyttökelpoi
suus- ja suojeluluokitus. Tarvittaessa on velvoitet
tu maa-ainesten ottajat hakemaan toiminnalleen
vesioikeuden lupa. Pohjavesien pilaamiskiellon
soveltamista on pyritty tarkentamaan hakemalla

15 kpl vesioikeuksien päätöksiin muutosta korkeimmal
7 kpl ta hallinto-oikeudelta, joskin näiden asioiden kä

28 kpl sittely vesituomioistuimissa on osoittautunut
67 kpl odotettua paljon hitaammaksi. Pohjavesiin liitty’

107 kpl vät pohjavesien suojelun- ja valvonnan kehittä
28 kpl mistarpeet selvitettiin vesihallituksen vuodeksi

252 kpl 1985 asettamassa pohjavesiprojektissa.
Yhdyskuntien jätevesikuormituksen valvon

nassa on pyritty edelleen parantamaan puhdista
moiden toimintaedellytyksiä ja käyttötapaa. Eri
tyisen tarpeelliseksi on todettu puhdistamokoh
tainen käytön ohjaus puhdistusprosessin tehos

66 kpl tusselvityksineen. Ammoniumtypen hapetukseen
82 kpl on kiinnitetty lisääntyvää huomiota. Velvoite

102 kpl tarkkailun luotettavuutta on pyritty paranta

250 kpl maan muun muassa vertailunäytetutkimuksin.
Viemärilaitoslietteiden hyödyntämistä on

edistetty täydentämällä lietteen käsittelyä puh
distamoilla, tehostamalla lietteen sijoituksen val
vontaa ja osallistumalla lietteen käsittelyn ja käy
tön kehittämishankkeisiin sekä jakamalla tietoa
lietteen hyväksikäytöstä.

Kaatopaikkojen valvonnassa on kiinnitetty li
sääntyvää huomiota vesiensuojeluvaatimusten ki

tuomioistuinten päätösten määrät vesien eri käyt
tömuotojen mukaan ryhmiteltynä. Kuulutusme
nettelyllä käsitellyissä yhteensä 415 asiassa vesihal
litus valtuutti vesipiirien vesitoimistot antamaan
vesihallituksen puolesta lausunnon vesioikeudelle.

Vesihallitukseen saapui kertomusvuonna yhteen
sä 279 vesiensuojelua koskevaa ennakkoilmoitusta.
Ennakkoilmoituksia tarkastettiin 252, Ne jakau
tuivat eri vedenkäyttäjäryhmien kesken seuraavasti:

Valistus-, virka-apu- ja syyte- ym. asioissa vesihal
litus antoi yhteensä 250 lausuntoa, jotka jakautui
vat seuraavasti:

Yhteensä

Valvontaraportteja saapui vesihallitukseen 143,
joista 112 koski vesien pilaantumista ja 31 vesien
muuta käyttöä. Vesihallitus puuttui asiaan erilaisin
toimenpitein 6 tapauksessa.

Kalojen joukkokuolematapauksia saatettiin vesi
hallituksen tietoon 93 kpl. Tämä ei kuitenkaan
kerro koko tilannetta, sillä varsin monia hapen



44

ristämiseen ja valvonnan tehostamiseen.
Teollisuusjätevesien valvonnassa on tehostettu

lupaehtojen noudattamisen valvontaa mm. lisää
mällä tarkastuskäyntejä ja kontrolloimalla velvoi
tetarkkailun luotettavuutta. Erityistä huomiota
on kiinnitetty myös teollisuuskemikaalien käyt
töön ja päästöihin.

Vesihallituksen tutkimuslaboratoriossa suori

tettiin jätevesien myrkyllisyyden valvontaan liit

tyviä biologisia testejä. Vaikutuksia seurattiin

mm. kaloista analysoitavien kliinis-kemiallisten

parametrien avulla. Mvrkyllisyystestimenetel

mien käyttöä on pyritty edistämään lupahake

musten katselmustoim itusten sekä velvoitetark

kailututkimusten yhteydessä.
Hajakuormitusta koskevaa vesiensuojelun val

vontaa on edelleen tehostettu. Maatilatalouden

vesiensuojelutoirnikunnan ehdotusten mukaisesti

ovat lannan ja tuorerehun puristenesteen varasto-

tilojen kokovaatimukset nyt aikaisempaa suurem

mat. Maatalouspiireittäin on täsmennetty alueet,

joilla varastointiajaksi vaaditaan enemmän kuin

kuusi kuukautta, Lannan talvilevityksen vähen

täminen on ollut valvontatoiminnan keskeisenä

tavoitteena erityisesti Lounais-Suomen vedenhan

kintavesistöjen varsilla.

Maatalouden vesiensuojelukysymyksiin kiin
nitti kertomusvuoden aikana huomiota myös Itä
meren suojelukomissio (HELCOM), jonka hyväk
symissä to imenpidesuosituksi ssa todetaan lanta
ja puristenestevarastojen lisääminen ja huuhtou
tumisen vähentäminen tärkeiksi tavoitteiksi myös
Itämeren suojelun kannalta.

Turvetuotannon ja metsäojitusten vesiensuoje
lua koskevasta valvontakäytännöstä ryhdyttiin
laatimaan selvitystä, jonka perusteella tullaan ar
vioimaan valvontaohjeen nro 45 riittävyyttä.

Vesirakentamisen yhteydessä on kiinnitetty
erityistä huomiota yleisen edun valvonnan me
nettelytapoihin. Omien hankkeiden päätavoittei
den tarvaamiseksi on puhevaltaa katselmustoimi
tuksen eri vaiheissa käyttänyt suunnittelusta vas
taavan yksiköri edustaja. Muiden hakijoiden lupa
käsittelyjen yhteydessä yleisen edun puhevaltaa
on pääsääntöisesti käyttänyt vesitoimiston edus
taja.

Valvonnan tehostamismahdollisuuksia selvit
tämään on asetettu useita työryhmiä, joiden
ehdotuksia on jo ryhdytty myös toteuttamaan.
Selvittelyn kohteena on ollut mm. valvonnan oh
jelmointi, lupaehtojen yhdenmukaistaminen sekä
valvonnan systematisointi vesilain rikkomista
pauksissa. Vesihallituksessa on lisäksi valmisteltu
ehdotukset ennakkotoimenpideasetuksen tarkis
tamiseksi ja vesilainsäädänn ön uudistamiseksi

tarkkailun osalta. Valvonnan riittävyyden ar
vioimiseksi on vesitoimistoilta pyydetty selvitys
vuonna 1984 tapahtuneista rikkomuksista ja
valvontatoimenpiteistä. Toimintaa on pyritty
tehostamaan ja yhtenäistämään myös vesihalli
tuksen ja vesipiirien valvontahenkilöstölle järjes
tetyllä koulutuksella.

9. KATSELMUSTOIMINTA

Vuoden 1985 lopussa oli katselmustoimituksia vi
reillä seuraavasti:

— voimalaitos ja muu vesistöön
rakentaminen
vesiliikenne ja uitto
järjestely

— säännöstely
vedenhankinta

— jäteveden johtaminen

Yhteensä 135 kpl

Katselmustoimitusten lukumäärä vähentyi vuo
den kuluessa 10 kpl. Erityistä huomiota on edelleen
kiinnitetty kaikkein vanhimpien vireillä olevien
toimitusten loppuun saattamiseen. Yli kymmenen

Toimitus- Vireillä q Valmis-
insinöörien olevat tuneet +
lukumäärä katselmus- peruuntu

toimitukset tuneet

VH 5 14 10,4 2
Hev 5 17 12,6 3+1
Tuv 5 18 13,3 5+1
Tav 7 14 10,4 4
Kyv 3 9 6,7 3
Miv 3 5 3,7 5+2

Kuv 4 5 3,7 4
PKv 5 8 5,9 3
Vav 4 8 5,9 1
KSv 2 5 3,7 1
Kov 5 12 8,9 3
Ouv 4 12 8,9 3
Kav 1 2 1,5 2
Lav 3 6 4,4 7+1

56 135 100,0 46 + 5

21 kpl
13 kpl
15 kpl
17 kpl
20 kpl
49 kpl

Taulukko 18. Toimitusinsinöörien lukumäärä sekä toimi
tusten jakautuminen vesihallituksen ja vesipiirien vesi
toimistojen kesken sekä vuoden 1985 aikana valmistunei
den katselmustoimitusten lukumäärä.



45

vuotta vanhojen toimitusten lukumäärä on saatu
vähentymään 11 :sta kahdeksaan.

Toimituksia hoidettiin edelleenkin pääasiassa ve
sipiirien vesitoimistoista.

Toimitusinsinöörien ja toimitusten määrä vesi-
hallinnon yksiköittäin sekä vuoden aikana valmis
tuneiden toimitusten määrä on esitetty taulukossa
18.

Varsinaisten palkkausmäärärahojen lisäksi käy
tettiin noin 64 700 markkaa katselmustoimitusten
toimistoylitöiden suorittamiseen vesihallinnon
omalla henkilökunnalla sekä noin 1,47 milj. mark
kaa katselmustoimintaan myönnettyjä varoja, joilla
palkattiin lisähenkilökuntaa katselmustoimitusten
hoitamiseen sekä teetettiin katselmustoimintaan
liittyviä selvityksiä konsulttitoimistoilla.

10. TUTKIMUSTOIMINTA

10.1 Yleistä

Vesihallinnon tutkimustoiminta jatkui vesihalli
tuksen aiemmin hyväksymien suuntaviivojen mu
kaisesti, Kotimaassa oli yhteistyösopimukseen pe
rustuvaa yhteistyötä Geologian tutkimuskeskuk
sen, Ilmatieteen laitoksen, Kaupunkiliiton, Keskus
laboratorion, maanmittaushallituksen, Merentut
kimuslaitoksen ja Valtion teknillisen tutkimuskes
kuksen kanssa. Kansainvälistä yhteistoimintaa har
joitettiin mm, Nordforskin, Pohjoismaiden minis
terineuvoston, Unescon Kansainvälisen hydrologi
sen ohjelman (IHP), Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön (OECD), Itämeren suojeluso
pimuksen ja Kansainvälisen standardisoimisjärjes
tön (ISO) ohjelmien sekä eri maiden kanssa kah
denkeskisen tutkimusyhteistyön puitteissa.

Kertomusvuonna valmistui vesihallinnon henki
löstökoulutussuunnitelma vuosille 1986—90; sitä
varten laadittiin erityisselvitys tutkimushenkilös
tön koulutuksen tarpeesta ja kehittämisestä. Sa
moin valmistui vesihallinnon tietojenkäsittelyn ke
hittämissuunnitelma; sen mukaisina hankkeina oli
vat kertomusvuonna jo käynnissä mm, vesistöalue
rekisterin, analyysimenetelmätiedoston ja laborato
noiden näytekirjanpitosysteemin kehittäminen. Li
säksi tehtiin kertomusvuonna selvitys vesihallinnon
laboratoriotoiminnan nykytilasta ja kehittämistar
peesta sekä ehdotus laboratorio- ja näytteenottoka
luston uusimis- ja täydentämisohjelmaksi 1986—
91; niiden mukaan laboratoriolaitteiston saattami
nen tyydyttävään perustilaan edellyttää n. 26 milj.
markan investointia kaudella 1986—91,

Vesientutkimuslaitoksen julkaisutoiminta jatkui
perinteiseen tapaan. Eri sarjoissa ilmestyi seuraava
määrä julkaisuja (kirjoituksia):

Julkaisukanava Julkaisujen määrä
hyt vet ttt lab yht.

VL:njulk. -sarja 4 13 1 0 18
VH:n tied, -sarja 0 0 3 0 3
VH:n monistesarja 1 6 8 4 19

Ulkomaiset sarjat
ja konf,julkassut 8 15 7 4 33
Suomalaiset sarjat,
ammatti-, viikko
ja sanomalehdet 16 16 17 2 51

Yhteensä 29 50 36 10 124

10.2 Hydrologinen tutkimustoiminta

Hydrologisen tutkimuksen tehtävänä on seurata
veden kiertokulkua ilmakehän ja valtameren välillä,
Veden kiertokulusta ja siihen liittyvistä ilmiöistä
tehdään toisaalta systemaattisia havaintoja, toisaal
ta etsitään lainalaisuuksia, joita vallitsee veden kier
tokulussa ja sen vuorovaikutuksissa ympäristön
kanssa,

Hydrologinen havaintotoiminta on luonteeltaan
varsin konservatiivista, Tähän on kaksi perussyytä:
1) Havaintokaudet voivat olla vuosikymmenien tai
jopa vuosisatojen pituisia, jotta vesiolojen vaihte
luista ja kehityksestä voidaan saada kuva. Vanhojen
ja uusien havaintojen on siis oltava vertailukelpoi
sia. 2) Havaintotuloksiin on voitava luottaa, ts. laa
jaan käyttöön voidaan ottaa vain koeteltuja, var
moja ja yksinkertaisia menetelmiä, joita suhteelli
sen vähän koulutetutkin havaitsijat pystyvät hoi
tamaan,

Yhteiskunnan muuttuminen — kuten vapaa-ajan
lisääntyminen, asutuksen harveneminen maaseudul
la, havaintotarkkuuteen ja -tiheyteen kohdistuvat
lisäpaineet, reaaliaikaisten havaintojen tarve jne. —

asettaa kuitenkin hydrologiselle havaintotoiminnalle
jatkuvasti kasvavia vaatimuksia. Automaattisia ha
vaintoasemia on siksi kaiken aikaa lisätty, ja myös
havaintojen kaukosiirto on kokeilun alla.

Havainto- ja mittaustulosten käsittelyn automa
tisoinnissa hydrologian toimistolla on jo melko
pitkät perinteet, aloittihan se vedenkorkeus- ja vir
taama-arkistojen siirtämisen atk:lle jo parikymmen
tä vuotta sitten — ensimmäisten joukossa maail
massa. Uusi kehitysvaihe on paraikaa käynnissä
toimiston saatua käyttöönsä useita tietokonepäät
teitä ja toimiston sisäisen atk-koulutuksen päästyä
vauhtiin. Useita rutiinitoimintoja on jo voitu no
peuttaa ja parantaa sekä aivan uusia tehtäviä ryhtyä
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tekemään, mm. laatimaan rekisteriä valuma-aluei
den ominaisuuksista.

Hydrologian toimisto osallistui pohjoismaisen
kokouksen “Vattenarkivsystemer i Norden” järjes
telyihin. Kokous pidettiin Espoon Dipolissa joulu
kuussa 1985 ja siihen osallistui 20 osanottajaa nel
jästä pohjoismaasta.

Havaintotoiminta

Hydrologisessa tutkimustoiminnassa painopiste oli
vuonna 1985 edelleen havaintotoiminnassa. Hydro
logisen havaintoverkon laajuus v. 1985 lopussa oli
seuraava: vedenkorkeus 575, virtaama 350, sadanta
260, joista 70 piirtävää kesämittaria, sadeveden laa
tu 39, lumilinjat 165, jäänpaksuus 112, vesistöjen
lämpötila 56, syvän veden lämpötila 8, astiahaih
dunta 22, järvihaihdunta 5, routa 141, maankosteus
54, pohjavesi 95 ja pienet hydrologiset alueet 59
kpl.

Mittaus- ja tarkastustöihin eri vesistöalueilla
käytettiin hvdrologian toimiston osalta 1 581 mies
työpäivää. Virtaamanmittauksia tehtiin 350 kpl.

Vesipiirien vesitoimistot osallistuivat myös hyd
rologian toimiston havaintoverkkojen kunnossapi
toon ja rakentamiseen sekä hydrologisten mittaus
ten tekemiseen. Lisäksi vesipiireissä havainnoitiin
vedenkorkeutta ja virtaamaa paikallisten hankkei
den ja valvonnan tarpeita varten.

Vedenkorkeus- ja virtaarnarekistereihin on tal
lennettu n. 31 500 vedenkorkeus- ja 12 600 virtaa
mahavaintoasemavuotta.

Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarjassa il
mestyi: Sulamisen vaikutusta pohjaveden määrään
ja laatuun Suomen kvartäärimuodostumissa käsit
televä teos (Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 63)
sekä kokoomateos, joka käsitti muuttuvan jokivir
tauksen ja merkkiaineen kulkeutumisen laskemista,
ilmakuvien käyttöä vesistöjen syvyyssuhteiden mää
rittämisessä sekä vesivoimalaitosten virtaaman mit
tauksia Suomessa (Vesientutkimuslaitoksen julkai
suja 60).

Hydrologista kuukausitiedotetta jaettiin 400 kpl
kuukaudessa. Vesitilannekatsauksia toimitettiin 9
kpl.

Vedenkorkeuden ja virtaaman vuosiyhdistelmiä
toimitettiin tilaajille 1 642 kpl ja muita jäljennöksiä
169 kpl.

Tutkimustoiminta

Metsätaloudellisten toimenpiteiden vaikutuksista
veden määrään ja laatuun julkistettiin tutkimustu
loksia syksyllä 1985. V. 1985 aloitettiin ns. HAP
RO-projektiin liittyvä tutkimus hydrologisten te-

kij öiden merkityksestä vesistöjen happamoitumi
sessa, Käynnistettiin suotovesitutkimukset ja ra
vinteiden huuhtoutumistutkimus. Julkistettiin tu
loksia tutkimuksesta lumen ainesuhteiden ja mää
rän vaikutuksesta pohjaveden laatuun ja määrään.
Sovellettiin veden lämpötilamallia kahteen vesis
töön.

Suomen ilmasto-olojen perusteella on selvää, et
tä lumi- ja jäätutkimus muodostaa tärkeän osa-
alueen hydrologiassa. Tornionjoen jääongelmia
alettiin tutkia keväällä 1985 yhteistyössä ruotsalais
ten kanssa, Jään paksuutta, laajuutta ja liikkeitä
seurattiin useilla havaintopaikoilla. Lumen vesiar
von määrittämisestä gammamenetelmällä valmistui
loppuraportti; kolmen vuoden kokemukset Kemi-
joen vesistöalueelta ovat olleet myönteisiä, mutta
silti menetelmän operatiivisessa soveltamisessa on
yhä ongelmia.

Hydrologisten mallien kehittämisen ja käytön
osalta tarkoituksena on kehittää Suomen oloihin
sopiva hydrologinen valuntamalii, jota voidaan
käyttää vesistöjen käytön ja suunnittelun tehtävis
sä. Esimerkiksi tulvaennusteet, lumen alueellinen
vesiarvon laskenta, virtaamahavaintosarjojen piden
täminen meteorologisten havaintojen avulla ja suu
rimman mahdollisen tulvan määritys. Mallin kehit
tämisessä on erityisesti kiinnitetty huomiota lumen
kertymis- ja sulantamalliin. Edelleen ennustekäyt
töä ajatellen on kehitetty tilastollisia korjausmalle
ja, joiden avulla korjataan hydrologisen mallin an
tamia ennusteita. Hydrologisen mallin ja hydrauli
sen jokimallin yhdistämisellä saadaan malli, jonka
avulla voidaan laskea vedenkorkeudet myös joki
uomassa.

Järvien hydrologiasta valmistui julkaisu, jossa
tarkasteltiin järvien dynamiikkaa, morfologiaa, ve
sitasetta sekä lämpö- ja jääoloja erityisesti biologis
ten prosessien kannalta. Myös Suomen vesistöjen
bifurkaatioista ilmestyi julkaisu. Hiekkaperäisen
koekentän vesitaseesta käynnistyi laajahko selvitys,
jossa pääpaino on maankosteus-, pohjavesi- ja suo
tautumishavaintojen analysoinnissa.

Tilaustyöt

Virtaaman tarkistusmittauksia tehtiin viidessä ve
sivoimalaitoksessa ja neljällä säännöstelypadolla.
Virtaustutkimuksia tehtiin yhdeksässä eri kohtees
sa, joissa tutkittiin mm. jätevesien leviämistä, ka
lanviljelylaitosten vesistövaikutuksia sekä soveilet
tim vedenlaatumallia. Sade- ja lumihavaintoja toi
mitettiin edelleen vesi- ja voimalaitoksille. Lisäksi
suoritettiin pienehköjä laskentatehtäviä eri tilaajil
le.
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10.3 Vesitutkimustoiminta

Yleistä

Monitahoisen vesitutkimustoiminnan pääasiallisena
tarkoituksena on edelleenkin ollut tuottaa tietoja
vesistöjen ja rannikkomeren veden laadusta ja tilas
ta, mahdollisista muutoksista ja näiden syistä sekä
ihmisen eri toimintojen vaikutuksista vesiluon
toon. Toimiston tehtävien hoidon kannalta on ol
lut ratkaisevaa kiinteän yhteistyön jatkuminen ve
sipiirihallinnon tutkimusyksikköjen kanssa. Samoin
on todettava vesihallinnon tieteellisen neuvottelu
kunnan merkitys erityisesti tutkimustoiminnan ar
vioijana samoin kuin yhteistyön jatkumisen hyödyl
lisyys korkeakoulujen kanssa. — V. 1985 kirjattiin
kaikkiaan 19 yhteistyösopimusta tai toimeksiantoa.

Vesitutkimustoimiston koordinoimaa tutkimus
ta toteutettiin 45 eri projektissa, Tarkoitukseen oli
vesitutkimustoimistolla käytettävissä kertomusvuo
den päättyessä 15 tutkijan ja 20 muun henkilön
työpanos.

Tutkimusten tuloksista laadittiin kaikkiaan 50
julkaisua, joista kaksi oli väitöskirjoja.

Havaintotoiminta

Vesistöjen ja rannikkomeren vedenlaadun havain
nointi on edelleenkin ollut tärkeällä sijalla. Työtä
on tehty seurannan havaintopaikkaverkkojen (10),
rekisterien (3) ja pakastettujen näytteistöjen (2)
puitteissa. Tuloksia on käytetty hyväksi lukuisissa
raporteissa ja yhteenvedoissa. Vedenlaaturekis
terin poiminta käynnistettiin v. 1985 keskimäärin
kolme kertaa päivässä. — Vesitutkimustoimiston
tutkij avoimista käytettiin havaintotoimintaan 35

Havainnoinnin tulokset — myös velvoitetark
kailuista peräisin olevat — on tallennettu rekiste
reihin. Vuoden 1985 lopussa oli tietoja

— vedenlaaturekisterissä 743 000 vesinäytteestä
— ympäristömyrkkyrekisterissä 13 800 sedimentti

ja eliönäytteestä. Työvoiman puutteen vuoksi
oli rekisteriin tarkoitettuja tietoja runsaasti taI
lentamatta

— biorekisterissä 6 800 kasviplanktonnäytteestä.

Vuonna 1985 tutkittiin mikroskopoimalla kaik
kiaan 302 kasviplanktonnäytettä. Kasviplanktonin
koostumuksesta annettiin 56 lausuntoa.

Pakastetut näytteistöt sisälsivät vuoden lopussa
3 500 vesinäytettä, 5 000 kalanäytettä ja 50 lintu
näytettä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Kalaahoi atorioissa suoritettiin Daphnia-vesikirpui
Ja ja seeprakaloilla myrkyiJisvden tistauksia 50
näytteestä. halaston kuntoa selvitettiin $00 kliinis
kemialiisella analyysiliä

Torjunta-aineiden huuhtouturnista ja aikutuk
s.a koskeva selvitys pääsi bvvän aikuun. Tutki
musta pohjustettiin vesihallinnon tieteellisen neu—
otrelukunnan Järjestämä] ä seniinaarilla ‘l’ehoka

lartusta jatkettiin koejärviilä ‘en vaikutuksen se]
vittämiseksi kalaston elohopeapitoisuuteen.

Biologisten menetelmien standard sointitvön
ohella tuloksia saavutettiin myös periftonin käy
tössä rehevöitymisen osoittajana samoin kuin järvi
simpukoiden Läv ösä organistcn kioorivhdisrei
den tarkkailussa,

Sinilevien aiheuttamia terseyriskejä tutkittaessa
todettiin myrkyllisiksi 24 näytertä 49’stä.

Mikrobiologian laboratoriosa tutkittiin kaikki -

aan 883 näytettä. Näistä tehtiin 7 71 määritystä
joista 1 087 oli14C-mittauksia.

Keskeisenä hajakuormituksen ja sen vaikutusten
tutkimusten kohteena (6 projektia) o’ut olleet
happamien sateiden vesistövaikutukset. Suunni
telmien mukaisesti toteutettujen hankkeiden Loor
dinointi (HAPRO), kuten pääasiassa rahoituskin,
tapahtuu ympäristöministeriöstä.

Muun hajakoormatuksen tutkimuksista voidaan
todeta mm., että tehometsätalouden joidenkin
toimien vaikutukset on havaittu buomattasan suu
riks että Gonvostomum sumen — ]evii’ esiint’ —

misestä on tehty elvirys.
Vantaanjoen hyeienasta aloitettiin tutkimukset.

E.aiankasvatuksen “aibutuksi’ta rannikolla ja sesis—
töissä valmistui se]’ itvksiä. Vesistöjen käyttökel
poisuutta ilmai’evia luoknuksia almiseui koekäyt
töön.

10.4 Teknillinen tutkimustoiminta

Pääosa teknisestä tutkimuksesta tehtiin teknillises
sä tutkimustoimistossa, jonka henkilöresursseista
käytettiin v. 1985 vesihuoltotutkimuksiin n. 50 %,
maatutkimustoimintaan n. 45 % ja rakentamisen
vesistövaikutuksien tutkimiseen 5 %. Suunniteltu
tutkimusohjelma toteutui pääpiirteissään hyvin.

Vesihuohotekninen tutkimus

Teollisuusjätevesitutkimuksissa keskityttiin metsä
teollisuuden jätevesien tutkimiseen, Tutkimuksen
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kohteena olivat biologisten puhdistamoiden lähin
nä aktiivihetelaitosten toimintaan vaikuttavat teki
jät,

Merialueen verkkokassilaitoksella selvitettun liet
teen poistoa kalanviljelyn vesistökuormituksen vii
hentämiseksi.

Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesien käsit
telyn tutkimusten tavoitteena oli puhdistamoiden
käytön tehostaminen ja prosessien täydentaminen.
Kohteina olivat hulevesien vaikutus selkeytykseen,
nitrifikaatio ja hiekkasuodatus. Lisäksi tutkittiin
bioroottoria ja biologisen suodattimen toimintaa
Nämä tutkimukset tehtiin Suomenojan tutkimus-
asemalla. Lietteiden osalta selvitettiin 1 etelannan
talvilev’tyksesta aiheutuvaa huuhtoutumista ja pe -

tolannoituksen vaikutusta pohjaveden laatuun,
Kertomusvuonna valmistui selvitys pienten yk

siköiden (haja asutuksen jätevesihuollon tutki
mustilanteesta ja -tarpeesta maassamme. Lisäksi
toimiston tutkijat osallistuivat pohjoismaisen mi
nisterineuvoston vesi- ja viemariprojektin ja Unes
con taajamahydrologian tyoryhmän tyohön sekä
asiantuntijoina kansainvälisen vesihuollon vuosi
kymmenen Suomen tyoryhman tybskentelyyn

Vesihallitus asetti 2,1.1985 johtoryhmän ns ve
sihallinnon pohjavesiprojektille, jonka tehtäänä oli
pohjavesiin liittyvien tutkimusten ja selvitysten
koordinointi ottaen huomioon vesihallinnolle kuu
luvien vesihuollon kehittämis- ja pohjavesien val
vontatehtävien hoitaminen, Loppuraportt valmis
tui vuoden 1985 lopussa. Raportissa esitettyihin vä
littömasti käynnistettävun toimenpiteisiin kuulu
vat mm. soveltavan tutkimusyksikon sijoittaminen
Kuopion vesipiirm vesitoimistoon sekä haja-asu
tuksen vedenhankinnan kehittämisprojektin kayn
nistäminen, Haja-asutuksen vedenhankinnan kehit
tämiseen on painottunut koko sektorin toiminta v.
1985,

Vesistörakentamisen vaikutusten tutkiminen

Rakentamisen vesistövaikutuksia koskevat tutki
mustyöt tehdään yhteistyönä teknillisen tutkimus-
toimiston ja Pohjanmaan vesipiirien kanssa, Turve
tuotantoalueiden vesistövaikutuksia koskeva tut
kimus teknillisen tutkimustoimiston osalta on saa
tu valmiiksi. Samoin virtaavien vesien ilmastusta
koskevat tutkimukset ovat lähes valmiit.

Maatutkimus

Maatutkimustoimintaan sisaltyva suunnittelu lut
tyi vesihallinnon suunnittelu-, rakentamis- ja kun
nossapitotehtaviin. Huomattavimmat kohteet oli-

vat kertomusvuonna Taasian-, Kyrön-, Lapuan-,
Perhon , Kala-, Pyhä- ja Sukajokien järjestelyt.

Tehtäviin kuului maa ja pohjapatojen seka tul
vapenkereiden suunnittelua, erilaisten rakenteiden
perustamisratkaisujen ja routasuojausten määrityk
siä, uomien luiskien vakavuus- ja eroosiotutkimuk
sia työn aikaista laaduntarkkailua sekä käyttöön
otettujen rakenteiden jälkitarkkailua. Maapatojen
suunnittelumenetelmiä kehitettiin ‘1 aasianjoen jär
jestelyn yhteydessa. Lisäksi tutkittiin maapatojen
routaantumista maan eri osissa.

Erilhsinä tutkimusprojekteina kehitettiin peh
meikoille rakennettavien maapatojen suunnittelu
menetelmiä, patojen routasuojausten mitoitusta ja
jätepatoihin liittyvien erikoisongelmien ratkaisuja.

Vesihallituksen patoturvallisuusohjeet hyväksyt
tiin ja lahe ettiin vesipureihin ja vesipiirien kautta
patojen omitajille

Vesihallituksen maalaboratoriossa tehtiin 1300
määritystä maanäytteista jotka oli otettu 26 työ
kohteesta Maanäytteita tutkittiin vesihallituksen
maalaboratorion lisäksi Vaasan vesipiirin Seinäjoen
toimiston laboratoriossa,

10.5 Laboratoriotoiminta

Vesihalhnnon kolmetoista vesipurien vesitoimisto
je s laboratoriota huolehtivat yhdessä vesientutki
muslaitoksen tutkimuslaboratorion kanssa analyy
sitoiminnasta. Vuonna 1984 aloitettu selvitystyö
vesihallinnon laboratoriotoiminnan nykytilasta ja
kehittämistarpeesta valmistui vuoden 1985 alussa
Työn perusteella tehtiin useita kehittämisehdotuk
sia. Erityisen ongelmalliseksi oli osoittautunut ana
lysointityössä tarvittavien mittauslaitteiden var -

hentuneisuus ja suoranainen puute Tatii ongelmaa
pyritään vähitellen poistamaan vuosille 1986—1991
laa ditun laboratoriolaitteiden ja kenttä älineiden
hankintaohjelman mukaisesti. Vuonna 1985 oli nel
jäntoista laboratorion käytettävissä alle 0,5 milj.
markkaa. Suurin erä tästa rahasta käytettiin Oulun
vesipiirin vesitoimiston valmistuneen uuden labo
ratorion (358 m2) laitehankintoihin, Uusien tilojen
suunnittelu Helsingin vesipiirin esitoimistolle ja
tutkimuslaboratoriolle samoin ku r Tampereen ve
sipiirin vesitoimistolle jatku.

Laboratoriotoiminnan määräa on perinteisesti
seurattu tilastoimalla näytteiden ja määritysten lu
kumääriä (taulukko 19 ja kuvat 24 ja 25). Edelliseen
vuoteen verrattuna vesihallinnon laboratorioihin
tuli 4 462 näytettä vähemmän Mäaritysten koko
naismaärä on pysynyt suunnilleen ennallaan (v.
1984: 466 814 ja v. 1985. 469 200)



50

006

12200

‘0 000

8 000

6 020

4 060

2 000

1961 1865

70070

kp
60660

50000

4C 000

20 664

20000

1961 965

2 400

kp.

2 500

1 500

1 202

500

00

0

%6YTTEEDENOTTO
PAKK7A

uflnr Hflnnfln 1970 1975 1980 1985

11- • 111 a >110 1C

kpl r NAYTTE TA

14 000

12 000

‘5 70

000

6 u6

1

1 1 1 1 11. > 1 1 0 1

1970 1975 1980

I
0

82 200

“0

40 000

2 000

0

1985

F 1AAPYKSFA -

HflflHflHH 1
1 1961 1965 1970 1975 1980 1985

Kuva 24. Vesihallinno n vesitutkimus ja vesihibo- Kuva 25, Laboratorioto iminnan kehitys vuosina

ratoriotoiminta vuonna 1985. 1961—1985.



51

Taulukko 19. Yhteenveto nävtteistä ja määrityksistä ve
sihallinnon laboratorioissa vuonna 1985

Tutkimus- Piiri- Yhteensä
labora- labora
torio toriot

Näytteitä 12 683 44 237
fys kemiallisia 11 800
biol. ja mikrobiologisia 883

Määrityksiä 53 928 415 272
fys.kensiallisia 46 218 400 220 446 438
biol. ja mikrobiologisia 7710 15 052

Laboratorioiden pääasiallinen tehtävä on luon
nollisesti analyysipalvelu. Lisäksi tutkimuslabora
torio kokeili ja kehitteli mm. suljettua putkimene
telmää CODr-määrityksessä, spektrofotometristä
alumiinmääritystä ja useiden uusien torjunta-ai
neiden niääritysmenetelmiä. Kaatopaikkatutkimuk
set edellyttivät haihtuvien rasvahappojen uutto- ja
määrityskokeita vesi- ja maanäytteistä.

Laboratorioiden sisäiseen laaduntarkkailuun kiin
nitettiin edelleen erityistä huomiota, jotta se kuu
luisi luonnollisena osana laboratoriotyöskentelyyn.
Tutkimuslaboratorion henkilökunnalle järjestettiin
aihetta käsittelevä koulutustilaisuus. Piirilaborato
riot sovelsivat saatuja ohjeita käytännön työskente
lyyn. Tutkimuslaboratorio järjesti kolme vertailu
näytetutkimusta joista piirilaboratoriot osallistui
vat kahteen. Tutkimuslaboratorio osallistui omien
tulostensa luotettavuuden seuraamiseksi kuuteen
kansainväliseen ja yhteen kotimaiseen vertailunäy
tetutkimukseen. Vesipiirien laboratorioihin tehtiin
seitsemän ja julkisen valvonnan alaisten vesitutki
muslaitosten laboratorioihin neljä tarkastuskäyntiä.

11. YHTEISET TOIMINNOT

11.1 Toiminnan ja talouden
kehittäminen

Kertomusvuonna oli käynnissä useita vesihallinnon
organisaatioon, tehtäviin ja toimintaan kohdistuvia
kehittämishankkeita.

Valtion vuoden 1986 tulo- ja menoarvioesityk
seen liittyen annettiin eduskunnalle 11.10,1985 hal
lituksen esitys (HE 184/85) vesi- ja ympäristöhal
lintoa koskevaksi lainsäädännöksi. Esitys sisältää
ehdotuksen laiksi valtioneuvoston ministeriöiden
lukurnäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain

muuttamisesta sekä ehdotuksen laiksi vesi- ja ym
päristöhallinnoksi. Sen mukaan vesihallitus siirre
tään yleishallinnollisesti ympäristöministeriön alai
suuteen 1.10.1986 muodostamalla siitä vesi- ja ym
päristöhallitus. Samalla vesipiirien vesitoimistoista
muodostetaan vesi- ja ympäristöpiirit.

Esityksen tarkoituksena on vesi- ja ympäristö-
hallinnon uudelleen järjestäminen ympäristönsuoje
lutehtävien hoidon tehostamiseksi valtion keskus-
hallinnossa sekä nykyistä tarkoituksenmukaisem
man tehtäväjaon toteuttamiseksi maa- ja metsäta
lousministeriön ja ympäristöministeriön välillä ve
siasioiden hallinnossa, Vesi- ja ympäristöhallinnolle
ehdotetaan annettavaksi uusina tehtävinä jätehuol
toon, alusöljyvahinkojen torjuntaan ja ympäristön-
tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Vesivoiman edis
tämistehtävä ei enää kuuluisi vesihallinnolle,

Yleisperustelujen mukaan ministeriöiden asemaa
hallinnon johtoyksikkönä ja suhteessa keskusviras
toon on tarkoitus vahvistaa. Keskusvirastosta tul
taisiin siirtämään ministeriöille eräitä lähinnä suun
nitteluun ja toiminnan ohjaukseen liittyviä tehtä
viä. Ministeriöt määrittelisivät hallinnon toiminta-
poliittisen linjan ja antaisivat myös tarvittavat oh
jeet niiden alaisen hallinnon päätöksenteon perus
taksi.

Vesi- ja ympäristöhallituksen asemaa alan asian
tuntijavirastona on tarkoitus nykyisestään vahvis
taa. Tässä tarkoituksessa keskusviraston käsiteltä
väksi kuuluvia yksittäisiä ratkaisuja tultaisiin laajal
ti siirtämään piirihaliintoon, jolloin keskusviraston
toiminta voitaisiin nykyistä enemmän suunnata
tutkimustyöhön, neuvontaan, koulutukseen, rekis
terien ja muiden tiedostojen valmisteluun ja ylläpi
toon sekä seurantaan.

Ympäristöministeriön asettama vesi- ja ympäris
töhallinnon projektiryhmä luovutti työnsä ensim
mäistä vaihetta koskevan ehdotuksensa ja jatkoi
hallinnon järjestelyyn liittyvää valmistelua. Tarkoi
tuksena on selvittää mm. tarpeellisiksi havaitut ve
si- ja ympäristöhallinnon organisaation muutokset,
tehtävien ja toimivallan siirrot, virkoja ja henkilös
töä koskevat järjestelyt sekä valmistella ehdotus ase
tukseksi vesi- ja ympäristöhallinnosta.

Kertomusvuonna valmistui maa- ja metsäta
lousministeriön asettaman vaelluskalakantojen ei
vyttämistyö ryhmän muistio (Työryhmärnuistio
MMIvI 1985:71), jonka keskeisen osan muodostaa
kalataloudellisten kunnostusten toimenpideohjel
ma kunnostuskohdeluetteloineen.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman meri
ja järviluonnon suojelutyöryhmän 1 osamietintö
“Meri- ja järviluonnon suojelun tarveselvitys”
(Komiteanmietintö 1985:18) luovutettiin kerto
musvuonna ympäristöministeriölle. Työ ryhmä sel
vitti meri- ja järviluonnonsuojelualueiden tarvetta
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ja laati alustavat arviot luonnonsuojelulliset vä
himmäisarviot täyttävän ohjelman laajuudesta, suo
jelun toteuttamiskeinoista ja niiden kustannuksis
ta.

Ympäristöministeriön asettaman Vantaanjoki
toimikunnan mietintö (Komiteanmietintö 1985:31)
valmistui kertomusvuonna,

Kertomusvuoden aikana on kiinnitetty erityistä
huomiota vesilain ja sen nojalla annettujen mää
räysten valvontaan. Valvonnan tehostamismahdol
lisuuksia selvittämään on asetettu useita työryh
miä, joiden ehdotuksia on jo ryhdytty toteutta
maan. Selvittelyn kohteena on ollut mm. valvon
nan ohjelmointi, lupaehtojen yhdenmukaistaminen
sekä valvontatoiminnan systematisointi vesilain
rikkomistapauksissa. Vesihallituksessa on lisäksi
valmisteltu ehdotukset ennakkotoimenpideasetuk
sen tarkistamiseksi ja vesilainsäädännön uudistami
seksi velvoitetarkkailun osalta. Valvontatoiminnan
riittävyyden arvioimiseksi on vesitoimistolta pyy
detty selvitys vuonna 1984 tapahtuneista rikko
muksista ja valvontatoimenpiteistä. Toimintaa on
pyritty tehostamaan ja yhtenäistämään myös vesi
hallituksen ja vesipiirien valvontahenkilöstölle jär
jestetyllä koulutuksella.

Vesiensuojelun valtakunnallisen tavoiteohjelman
valmistelu on jatkunut vesiasiain neuvottelukun
nassa vesihallituksen laatimien selvitysten pohjalta.
Vuonna 1981 aloitettu teollisuuden vesiensuojelu
rekisterin perustaminen saatettiin kertomusvuonna
loppuun. Kertomusvuoden aikana valmistui myös
kehittämishanke, jonka tarkoituksena on selkiin
nyttää vesien suojelun suunnitteluprosessia ja te
hostaa yhteiskunnan eri osapuolien osallistumista
vesiensuojelun suunnitteluun. Jätevesien maaperä-
käsittelyä koskevien selvitysten perusteella on laa
dittu ohjeet maaperäkäsittelyn soveltuvuudesta ja
käytännön toteutuksesta. Kertomusvuonna maa-
ainesten oton vaikutuksia pohjaveteen koskevaa
selvitystyötä jatkettiin.

Kertomusvuodeksi asetettin johtoryhmä, jonka
tehtävänä oli pohjavesiin liittyvien tutkimusten ja
selvitysten koordinointi ottaen huomioon vesihal
linnolle kuuluvien vesihuollon kehittämis- ja poh
javesien valvontatehtävien hoitaminen, Se katsoi,
että hyvälaatuisen käyttöveden jatkuvan saannin
turvaaminen yhdyskunnille ja asianmukaisesti hoi
detun käyttöveden järjestäminen haja-asutusaluei
den asukkaille edellyttää kiireisiä toimenpiteitä ve
sihallinnossa. Merkittäviä kehitystarpeita on todet
tavissa kaikilla pohjaveteen liittyvillä alueilla, kuten
pohjavesivarojen inventoinnissa, vedenhankinnan
suunnittelussa ja pohjaveden käytössä, suojelussa ja
valvonnassa sekä pohjavesitutkimuksessa, vähien
resurssien vuoksi on toimenpide-esitykset ryhmi
telty välittömästi käynnistettäviin ja jatkotoimen
piteisin.

Vesistöhankkeiden menettelytapatoimikunnan
mietinnössä (Komiteanmietintö 1984:68) esitetyn
mukaisesti on kertomusvuonna käynnistetty vesien
käytön ja suojelun kehittämissuunnitelmien laati
minen koeluonteisesti Tampereen ja Kuopion vesi-
piirien vesitoimistoissa. Suunnitelmat koskevat ko.
vesipiirien koko toimialueita, ja suunnitelmat on
määrä saada valmiiksi vuoden 1986 kuluessa.

Vesihallitus ja Suomen Voimalaitosyhdistys ry
ovat kertomusvuonna aloittaneet kauppa- ja teolli
suusministeriön kanssa yhteistyössä ja osapuolten
yhteisesti rahoittamana neljä vuotta kestävän jo
kien jääoloja ja juoksutuksia koskevan laajan tut
kimusprojektin. Projektin tavoitteena on kehittää
Suomen talviolosuhteisiin sopiva yleispätevä eri ve
sistöille kalibroitavissa oleva matemaattinen malli,
jota on tarkoitus käyttää mm. vesistöjen juoksu
tusten suunnittelussa erityisesti siten, että voitai
siin saada jäiden aiheuttamia tulvavahinkoja ja mui
ta ympäristölle aiheutuvia vahinkoja poistetuksi tai
vähennetyksi.

Vesihallituksessa laadittavana olevaan lijoen ve
sistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelmaan liit
tyen on vuonna 1985 käynnistetty vesihallituksen
ja Pohjolan Voima Oy:n yhteistyönä atk-mallien
hyödyntämiseen perustuva vesistön juoksutustoi
minnan kehittäminen. Kehitettävä vesistön käyttö-
järjestelmä on tarkoitus saada toimintaan keväällä
1987.

Kertomusvuonna on edelleen jatkettu toimin
taa vesihallinnossa laadittavien hankesuunnitel
mien tason nostamiseksi. Hankesuunnitteluun liit
tyvinä ohjeina ovat valmistuneet ohje kiinteistö
kohtaisiksi sopimuksiksi ja sopimuslomakemalleik
si sekä pohjapatojen suunnitteluohje.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman vesi-
hallinnon rakentamisorganisaation kehittämistyö
ryhmän mietinnön (Komiteanmietintö 1984:51)

pohjalta 29.11.1984 työnsä aloittaneen projektin 1.
vaiheen raportti valmistui vuoden 1985 lopulla ja se
sisältää vesihallinnon rakentamisorganisaation ke
hittämissuunnitelman, minkä jälkeen työ painottuu
rakentamistoiminnan tehostamiseen ja taloudelli
suuden parantamiseen.

Kehittämissuunnitelmassa on esitetty organisaa
tion kokoon ja resursseihin, työmuotojen kehittä
miseen sekä organisaation toimintaan liittyvät ylei
set ja yksityiskohtaiset tavoitteet sekä menettely
tavat tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakentamisor
ganisaatiota kehitetään keskittämällä resursseja vii
teen ns. rakentavaan vesipiiriin (Kymen, Kuopion,
Vaasan, Oulun ja Lapin vesipiirit). Muut vesipiirit
kehitetään ns. rakennuttaviksi piireiksi, mikä mer
kitsee rakentamistehtävien toteuttamista huomat
tavalta osin ulkopuolisten työnsuorittajien toimes
ta ja rakentamishenkilöstön määrän vähenemistä.



53

Konetoiminnan osalta on kyse toiminnan ja re
surssien kehittämisestä siten, että konetyön oma
varaisuusasteeksi käyttötunneilla mitattuna muo
dostuu 40 %, mikä merkitsee omavaraisuuden vä
henemistä n. kolmanneksella nykytasosta ja vastaa
vaa vieraiden palvelujen käytön lisäämistä, Korjaa
motoimintaa kehitetään siten, että koneiden kor
jaustoiminta keskitetään rakentavien piirien kor
jaamoille ja muiden piirien korjaamot muutetaan
huoltotukikohdiksi.

Rationalisointi- ja kehittämistoiminnan paran
tamiseksi vahvistettiin kertomusvuonna ehdotus
henkilöstön aloitetoimintaa koskeviksi säännöksi.

Kertomusvuonna valmistui vesihallinnon tieto
jenkäsittelyn kehittämissuunnitelma, joka kattaa
seuraavat viisi vuotta. Myös Kuopion ja Kokkolan
vesipiirien vastaavat piirikohtaiset kokonaissuunni
telmat valmistuivat. Piirien ja keskusviraston
suunnitelmat yhdistettiin koko vesihallinnon tieto
jenkäsittelyn kehittämissuunnitelmaksi. Kehittämis
toimenpiteet kohdistuvat kolmeen perusosaan jaet
tuun tietojärjestelmään (vesitietojärjestelmä, vesi-
asioiden hoitoon liittyvä tietojärjestelmä ja sisäisen
hallinnon tietojärjestelmä). Tietojenkäsittelyn ja
atk-toiminnan muita kehittämiskohteita ovat edel
leen atk-laitteistojen ja tietoliikenneyhteyksien ke
hittäminen, teollisuuden vesiensuojelurekisterin
suunnittelu ja toteutus sekä vesistöaluerekisteri
hanke, Usein käytettävien valmisohjelmien käyttö-
ohjeiden laadintaa on jatkettu.

Kertomusvuonna on aloitettu valtion yhtenäisen
palkanlaskentajärjestelmän (HEPLA) käyttöön
oton suunnittelu. Atk-palkanlaskenta alkaa vuoden
1986 alkupuolella vesihallituksessa ja Helsingin ve
sipiirissä. Muissa vesipiireissä vastaava käytäntö on
suunniteltu aloitettavaksi v. 1987 alusta,

Kotimaiseen vesialan tutkimusrekisteriin kerät
tiin tiedot 453 aloitettavaksi päätetyistä, käynnissä
olevista tai päättyneistä vesientutkimuslaitoksen,
vesipiirien ja 12 ulkopuolisen viraston tai laitoksen
vesialan tutkimuksesta,

Vesistöjen ja rannikkomeren tilan tutkimuksissa
on pitkäaikaisten seurantojen osuus ollut keskei
nen. Osana ympäristömyrkkyjä koskevia selvityksiä
on aloitettu laaja yhteistoimintatutkimus torjunta-
aineiden huuhtoutumisesta ja niiden vaikutuksista
vesistöissä. Tehokalastuksen merkitystä kalojen
elohopeapitoisuuden pienentäjänä on selvitetty sa
moin kuin selkärankavaurioisten simppujen esiin
tymistä Pohjanlahdella. Edelleen on tutkittu peri
fytonkasvustoja orgaanisten kiooriyhdisteiden ke
rääjinä, sinilevien terveydelle aiheuttamia riskejä ja
kalankasvatuksen vesistövaikutuksia. Tärkeäksi tut
kimuskohteeksi on, rahoituksen järjestyttyä, nous
sut ympäristöministeriön johdolla tehtävä laaja il
man epäpuhtauksien vaikutusten selvittely. Kaup

pa- ja teollisuusministeriö on puolestaan rahoitta
nut turvetuotannon vesistövaikutuksien selvittelyä.

Kertomusvuonna valmistui selvitys vesihallinnon
laboratoriotoiminnan nykytilasta ja kehittämistar
peista (VH:n monistesarja nro 1985: 308). Jatko
työnä valmistui ehdotus vesihallinnon laboratorio-
laitteiden ja kenttävälineiden hankintaohjelmaksi
vuosille 1986—91.

11.2 Koulutustoiminta

Vesihallituksen järjestämässä määrämuotoisessa
koulutuksessa painottui vesihallinnon toiminnalle
ja sen kehittämiselle edellytyksiä luova henkilöstön
yleisten valmiuksien lisäämiseen tähtäävä koulutus.
Atk-laitteiden käyttöönoton ja käyttäjäkunnan
kasvaessa lisättiin edelleen käyttäjäkoulutusta ja
ohjausta, atk-peruskoulutusta sekä tekstinkäsit
telyn koulutusta.

Vesihallinnon ulkopuolelta hankittiin vesihallin
non tehtävien hoitoon liittyvää uutta tietoa erityi
sesti oman koulutustoiminnan suunnittelua varten.

Vesihallinnon henkilöstökoulutussuunnitelma
(1986—90) valmisteltiin perusteellisesti vesihallin
non koulutuksen kehittämis- ja koordinointitoimi
kunnan nimeämissä kehittämistyöryhmissä. Kussa
kin työryhmässä oli jäseninä 2—10 vesihallituksen
ja piirihallinnon asiantuntijaa. Tarvittaessa käytet
tiin myös muita asiantuntijoita.

Vesihallinnon henkilöstökoulutuksen määrä py
syi ennallaan. Koulutukseen osallistumiseen käytet
tiin 1,6 % työajasta. Koulutuskustannusten osuus
palkkakustannuksista oli 2,5 %. Lukua laskettaessa
on otettu mukaan myös koulutukseen osallistunei
den sekä kouluttajien palkkakustannukset. Yksi
tyiskohtaisemmat tiedot koulutuksesta järjestäjien
mukaan ryhmiteltynä on esitetty taulukossa 20.

11.3 Kansainvälinen toiminta

Kertomusvuoden aikana jatkui maa- ja metsäta
lousministeriön asettaman työryhmän toiminta
YK:n kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen
tavoitteiden edistämiseksi. Vesihallinto osallistui
ECE:n (Economic Commission for Europe) vesi
komitean ja sen alaisen vesiasiantuntijaryhmän
työskentelyyn. Vesikomitean vuosittain pidettä
vän seminaarin aiheena oli rationaalinen veden
käyttö teollisuusprosesseissa. Vesihallinto osallis
tui WMO :n (World Meteorological Organization)
työskentelyyn Suomen pysyvän edustajan hydro



54

Taulukko 20. Vesihalljnnon henkilöstökoulutus vuonna 1985.

Osanottajien lukumäärä Oppilas- 15

Koulutuksen Koulutus- Opetus
Järjestäjä rilaisuuk- päivien Keskus- Piiri- Yhteensä päivien

sien luku- luku- hallinto hallinto lukumäärä
maara maara

Vesihallinnon sisäinen koulutus 78 173 449 1 825 2 274 4 038 66,2

Valtion koulutuskeskuksen
antama koulutus 53 497 48 32 80 592 9,7
Muilta hallintoyksiköiltä hankittu
koulutus 27 77 Sä 30 68 198 3,2

Valtionhallinnon ulkopuolelta
hankittu koulutus 157 539 181 333 514 1 279 20,9

Yhteensä 315 1 286 716 2 220 2 936 6 107 100,0

logisena neuvonantajana, sekä lisäksi toimintaan
järjestön hydrologisessa komissiossa ja Euroopan
alueen liitossa. Kertomusvuonna jatkettiin osal
listumista UNESCO :n kansainväliseen hydrologi

seen ohjelmaan (IHP — International Hydrologi

cal Programme). Vesihallinto oli kertomusvuonna

edelleen mukana UNEPSn kansainvälisessä ympä

ristöntarkkailujärjestelmässä (GEMS - Global
Environmental Monitoring System), johon on lii
tetty viisi sisävesien laadun havaintoasemaa.

Vesihallinto osallistui OECD m ympäristöko
mitean alaisen vesiasiain ryhmän työskentelyyn.
Vesihallinto oli myös mukana Euroopan tekno
iogiayhteistyön (EC-maiden yhteistyöjärjestö)
projektissa COST 681 »Orgaanisten lietteiden ja
nestemäisten maatalousjätteiden käsittely ja
käyttö)) sekä projektissa COST 641 »Orgaaniset
mikropollutantit vesiympäristössä».

Suomen Standardisoimisliiton toimialayhtei
sönä vesihallitus huolehtii Suomen osalta vesitut
kirnusmenetelmien pohjoismaisesta ja kansainvä
lisestä standardisoinnista 1NSTA :ssa (1 nter
nordisk Standardisering) ja ISO:ssa (International
Standardization Organization).

Vesihallinto osallistui Itämeren suojelusopi
muksen edellyttämiin tehtäviin useilla eri sekto
reilla mm. vaimistelemalla suositusehdotuksia.
Vesihallinnon edustajat osallistuivat komission 6.
kokoukseen ja tieteellis-teknologisen komitean
12. kokoukseen.

Vesihallinto osallistui myös muuhun meren
suojeluyhteistyöhön, lähinnä Kansainvälisen me
renkulkujärjestön meriympäristönsuojelukomi
tean toimintaan sekä Oslon ja Pariisin komissioi
den työhön.

Pohjoismaisessa yhteistyössä jatkui osallistu
minen Pohjoismaiden neuvoston kontaktielimen,

Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristön
suojeluasioita käsittelevän virkamieskomitean ja
Nordforskin toimintaan, Virkamjeskomitcan alai
sena toimii vesihuollon työryhmä, jonka puheen
johtaja ja sihteeri ovat vesihallituksesta. Työryh
mällä oli vuoden 1985 aikana käynnissä seitse
män projektia. Vesihallitus hoitaa myös projek
tien pohjoismaisen rahoituksen hallinnon. Nord

forskin puitteissa jatkui kertomusvuoden aikana
projekti, joka selvittää juomaveden tutkimusta
pohjoismaissa. Vuonna 1985 jatkui myös Suo
men ja Ruotsin väliseen Pohjanlahden suojelua
koskevaan sopimukseen perustuvan Pohjanlahti
komitean työ. Vesihallinto osallistui myös Poh
joismaisen ympäristötilastovaliokunnan (N UM),
Pohjoismaisen hydrologiyhdistyksen (NHF) sekä
Pohjoismaisen maataloustutkijain yhdistyksen
(NJF) toimintaan,

Suomen ja Neuvostoliiton välistä tieteellis-tek
nistä yhteistoimintaa jatkettiin maanparannuksen
ja vesitalouden työryhmän, Suomenlahtityöryh
män sekä juoma- ja jäteveden puhdistukscn työ
ryhmän puitteissa. Myös Suomen ja Unkarin vesi-

hallitusten välistä yhteistoimintaa jatkettiin
vuonna 1985 vuosien 1985—1986 yhteistyöoh
jeiman mukaisesti. Kesäkuussa 1985 allekirjoitet
tiin vesihallituksen ja TSekkoslovakian metsä- ja
vesitalousministeriön välinen yhteistyöohjelma
vuosille 1985—1990.

Vesihallinto toteutti edelleen Suomen ja Neu
vostoliiton välisen rajavesistösopimuksen edellyt
tämää tutkimus- ja valvontatoimintaa, Samoin
jatkui edelleen Suomen ja Ruotsin välisen rajajo
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kisopimuksen, Suomen, Norjan ja Neuvostoliiton
välisen Inarinjärven säännöstelyä koskevan sopi
muksen sekä Suomen ja Norjan välisen rajajoki
komission edellyttämä yhteistyö.

Vesihallinnosta tehtiin vuoden 1985 aikana
149 ulkomaan virkamatkaa, joihin käytettiin
1002 matkapäivää. Vesihallinnon kansainvälistä
toimintaa koordinoiva kansainvälisten asiain toi
mikunta piti kertomusvuoden aikana viisi ko
kousta,

11.4 Ju1kaisu ja tiedotustoiminta

Julkaisutoiminta
Vesihallituksen varsinaisissa julkaisusarjoissa il
mestyi 21 julkaisua vuonna 1985. Monistesarjassa
ilmestyi vuoden 1985 aikana 79 monistetta,

J ulkaisutoiminnalla annetaan tietoa vesihallin
nossa suoritetuista tutkimuksista, laadituista
suunnitelmista ja toimenpide-ehdotuksista. Jul
kaisujen jakelu tapahtuu osittain vastavuoroisuu
teen perustuvana kotimaisena ja kansainvälisenä
julkaisuvaihtona ja osittain myyntinä Valtion
painatuskeskuksen kautta. Monistesarjaa on saata
vana lainakappaleina vesihallituksen kirjastosta.

Vesihallituksen julkaisuja -sarja sisältää vesi-
hallinnon toimintakertomukset, vesien käytön
kokonaissuunnitelmat ja muut tärkeät selvityk
set. Sarjassa ilmestyivät vuonna 1985 seuraavat
julkaisut:
50. Vesihallinnon toiminta vuonna 1984. 3ver-
sikt över vattenförvaltningens verksamhet r
1984. Summary of the activities of the Water
Authority in 1984.

Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarja sisäl
tää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä havainto-
aineistoa vesientutkimuslaitoksen toim ialoilta.
Sarjassa ilmestyivät vuonna 1985 seuraavat jul
kaisut:
61. Melanen, Matti, Jaakkola, Antti, Melkas,
Marjatta, Ahtiainen, Markettaja Matinvesi, Jukka
Leaching resulting from land application of
sewage sludge and slurry. Tiivistelmä: Jätevesiliet
teestä ja lietelannasta aiheutuva huuhtoutumi
nen.
62. Kohonen, Tapani. Availability of automatic
water quality monitoring for Finnish water
courses. Tiivistelmä: Vesistöjen veden laadun au
tomaattisen tarkkailun käyttömahdollisuudet
Suomessa.
Myllymaa, Urpo, Saarelainen, Jouko ja Hyvönen,
Pirkko, Nutrient and metal concentrations in the
surface sediment layers of the Kitkajärvi lakes.

Tiivistelmä: Kitkajärvien sedimenttien pintaosien
ravinne- ja metallipitoisuudet.
Myllymaa, Urpo. Influence of drainage area fac
tors on the water quality of small lakes in the
Koutajoki river basin with special referance to
metais. Tiivistelmä: Valuma-aluetekijöiden vaiku
tus Koutajoen vesistöalueen pienten järvien ve
denlaatuun, erityisesti metalleihin.
Niemi, Jorma. Correlations between water qual
ity variables in Finnish lakes. Tiivistelmä: Veden
laatumuuttujien välisistä korrelaatioista suoma
laisissa järvissä.
Niemi, Jorma. Mathematical modelling of two
Finnish lakes. Tiivistelmä: Vedenlaatumallin so
veltaminen kahteen suomalaiseen järveen.
Pitkänen, Heikki. The regional distributions of
some water quality variables in Finnish coastal
waters. Tiivistelmä: Veden laadun alueellinen
vaihtelu Suomen rannikkovesissä.
63. Soveri, Jouko. Influence of meltwater on the
amount and composition of groundwater in
quaternary deposits in Finland. Tiivistelmä: Sula
misen vaikutus pohjaveden määrään ja laatuun
Suomen kvartäärimuodostumisssa.
64. Niemi, Maarit. Fecal indicator bacteria at
freshwater rainbow trout (Salmo gairdneri)
farms. Tiivistelmä: Fekaali indikaattoribakteerit
sisävesien kirjolohen kasvatuslaitoksilla.

Vesihallituksen Tiedotus-sarja sisältää välira
portteja, osaselvityksiä sekä tilastoyhteenvetoja,
joita ei niiden esitutkimusluonteen tai muun
syyn vuoksi julkaista Vesihallituksen tai Vesien-
tutkimuslaitoksen julkaisuja -sarjoissa. Sarjassa
ilmestyivät vuonna 1985 seuraavat julkaisut:
253. Melanen, Matti, Hatva, Tuomo, Santala,
Erkki ja Vikman, Hannu. Pienten yksiköiden jä
tevesihuollon tutkimus Suomessa. English sum
mary: Research and Development of On-Site
Treatment and Disposal of Household Waste
waters in Finland.
254. Kauppi, Marja, Kettunen, Ilppo, Kivinen,
Jarmo, Niinioja, Riitta ja Sandman, Olavi. Sai
maan tila ja siihen vaikuttavat tekijät.
255. Saimaan ekologinen tutkimus vuosina
1980-1983.
256. Jokinen, Eeva. Vesihuollon merkityksestä
maaseudulla.
257. Anttila, Marja-Eliisa. Koskikivikoiden poh
jaeläimistö Kyrönjoen vesistössä.
258. Selvitys saha- ja kyllästystoiminnan sekä
uiton ja tukkien varastoinnin vesiensuojelukysy
myksistä.
259. Ranta, Eeva. Kyrönjoen kalastosta ja kalas
ton tilaan vaikuttavista tekijöistä.
260. Palko, Jukka, Räsänen, Matti, Alasaarela,
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Erkki. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen

ja vaikutus veden laatuun Sirppujoen vesistö
alueella.
261. Vesihuoltolaitokset 31.12.1984.

262. Selin, Pirkko ja Koskinen, Kirsti. Laskeu

tusaltaiden vaikutus turvetuotantoalueiden vesis

tökuormitukseen.
263 .Mölläri, Anna-Kaisa. Ounasjoen ranta-

alueiden käyttö. Ounasjoen luonnontaloudellinen

kehittäminen, osaselvitys.
264. Ojala, Markku. Ounasjokivarren matkailu,

Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen,

osaselvitys.
265. Mäkinen, Marja. Ounasjoen alueen elinkei

not ja niiden kehittäminen. Ounasjoen luonnon-

taloudellinen kehittäminen, osaselvitys.
266. Manninen, Pertti ja Kivinen, Jarmo.

Gonyostomum semen (Ehr.) Dies. (Chloromona

dophyceae) — levän esiintymisestä ja veden laa
dusta eräillä vesistöalueilla.
Heikkinen, Kaisa. Jokiveden ja turvetuotanto

alueiden valumavesien humuksen ominaisuuksista

ja vesistövaikutuksista Kiiminkijoen valuma
alueella.
267. Salo, Pekka, Valta, Kari ja Mansikkaniemi,

Hannu. Lapväärtinjoen ja Hvypänjoen valuma
alueiden eroosiotutkimus.
268. Kurkela, Reino. Ounasjoen entisten uitto

väylien kunnostussuunnitelmat ja lunasjoen uit
toaluesuunnitelma. Ounasjoen luonnontaloudel
linen kehittäminen, osaselvitys.

Vesihallituksen monistesarjaan otetaan sellai
sia tutkimuksia, suunnitelmia, opinnäytteitä, ve
sihallituksen sisäisiä ohjeita, selostuksia, raportte

ja yms., joita ei julkaista varsinaisissa juikaisusar
joissa, mutta joista ollaan kiinnostuneita viraston
sisällä tai ulkopuolella ja joiden tavoittaminen
myöhemmin on tärkeää. Sarjaan otetttiin vuonna
1985 seuraavat julkaisut:

304. Vesihallinnon piirtämisohjeet.

305. Vesi- ja viemärilaitosmaksut 31.12.1983.

306. Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle

1985.
307. Kunnostuksen suunnittelu.
308. Haapala, Kirsti ja Nyroos, 1-lannele. Vesi-
hallinnon laboratoriotoiminnan nykytila ja kehit
tämistarpeet.
309. Kurkela, Reino. Selvitys jääpatojen aiheut
tamista tulvista Ounasjoella.
310. Irma Mäkinen. VertaiIunäytetutkimuksen
2/1 984 tulokset.
311. Tenhunen, Jyrki. Kalateiden suunnittelu.
312. Melanen Matti (toim.). Ehdotus vesihallin
non tutkimushenkilöstön koulutusohjelmaksi
1986—1990.

3 13. Lindroos, Pekka. Selvitys Patanan tekojär

ven maapadon rakenteellisesta kunnosta ja vaka

vuudesta.
314. Melanen. .Matti. Kirjallisuusluettelon ja

-viittauksen laadinta.
315. Hankesuunnittelu.
316. Turpeinen, Aino. Vesilain mukaisista hank

keista aiheutuvien kalastusvahinkojen arviointi ja
korvaaminen.
317. Vesistöhankkeiden vaikutusten arviointi-
menettely.
318. Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnan

toimintasuunnitelma.

319. Itkonen, Juhani ja Vaajala, Markku. Teno

joen vesistön tila: veden laatu- ja perifytontutki
mus.
320. Verta, Matti ja Rekolainen, Seppo. llmape
räisen elohopean, metsäojituksen ja tekojärvien
rakentamisen vaikutus kalojen elohopeapitoisuu

teen. Tutkimusprojektin loppuraportti.

321. Laasanen, Olli. Säännöstelyn vaikutus su

pon muodostumiseen lijoessa ja Kostonjoessa.

322. Turunen, Harri. Etelä-Pohjanmaan vesien-

käytön historia.
323. Vesihallituksen patoturvallisuusohjeet.

3235. Vattenstyrelsens direktiv för dammsäker

het.
324. Forsius, Martin, Korhonen, Markku, Mitik

ka San ja Varis, Olli. Kalankasvatuksen vesistö

vaikutukset ja niiden arviointi.

325. Manninen, Pertti. Metallien toksisuudesta

vesiympäristössä: Mikkelin vesipiirissä v. 1982—

83 Selenastrum capricornutum Prinz-testilevillä

ja metallipitoisilia jätevesillä suoritettuja toksi

suustestejä.
326. Lähteenmäki, Reijo. Perifyton kalankasva

tuslaitosten vaikutusten tutkimusmenetelmänä.

327. Heikkilä, Raimo. Kyrönjoen deltan viime

aikainen sedimentaatio.

328. Selostus vesienturkimusiaitoksen toimin

nasta vuonna 1984.
329. Saha- ja kyllästystoiminnan sekä ulton ja

tukkien varastoinnin vesiensuojelukysymyksiä.

Työryhmän loppuraportti.

330. Puomio, Eeva-Riitta. Järvien happamuus ja

happamoitumisherkkyys Helsingin vesipiirin

alueella.
331. Metsäteollisuuden jätevesien käsittelyko

keet modifioidulla aktiivilietemenetelmäilä.

Osa 1: Tuhkanen, Tuula, Varkaus v. 1983. Osa

2: Koski, Ossi, Kuopio v. 1984.

332. Vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuuden

luokittaminen (Työryhmän ehdotus koekäyttöä

varten).
333. Heinonen, Pertti ja Hongell, Harri. Peri-
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fytonkasvustojen käyttö rehevöitymisen ja eräi
den metallien seurannassa Pyhäjoen vesistö
alueella.
334. Virta, Pirkko. Uljuan altaan vaikutus Siika
joen veden laatuun ja ainetaseisiin.
335. Åkerla, Heidi, Hatva, Tuomo, Latosten
maa, Heikki ja Sipilä, Annika. Esiselvitys typen
kulkeutumisesta pohjavesiin peltoviljelyssä.
336. Pohjapatojen suunnittelu.
337. Keskitalo, Pertti, Mallikokeiden soveltu
vuudesta jäteveden puhdistustekniikan tutkimi
seen.
338. Jantunen, Aija. Hiekkasuodatus jätevesien
jatkokäsittelyssä.
339. Siitonen, Hannu. Vesistöhankkeiden to
teuttamiseen liittyvistä vesistöoikeudellisista nä

kökohdista.
340. Rintala, Jukka. Lietepatjareaktori puunja
lostusteollisuuden jätevesien anaerobisessa käsit
telyssä.
341. Metsäliiton Teollisuus Oy:n Savon Sellun
tehtaan jäteveden yhdistetty anaerobi-aerobi kä
sittely laboratoriomittakaavassa.
342. Jokien kalataloudellinen kunnostus: Oulun
vesistötutkimuspäivä 16.4.1985.
543. Nybom, Carita. Vesikasvien niiton koetoi
minta vesihallinnossa v. 1984.
344. Yhteiskunta, tekniikka, vesiympäristö
vuonna 2000: Vesihallinnon dipiomi-insinöörit
ry:n järjestämä seminaari Tampereella 19.4.1985.
345A. XVII maanparannus- ja vesitaloussympo
siumi, Jyväskylä 11.—12.6.1985.
345B. Edellinen venäjänkielisenä.
346. Halonen, Lasse. Kalankasvatuksen vaiku
tukset rannikkovesissä.
347. Kuopion vesipiirin vesitoimiston tietojen-
käsittelyn kehittämissuunnitelma.
348. Kotilainen, Helmi. Kloorifenolit ja hartsi
hapot Rauma-Repola Oy:n valkaisujätevesissä.
349. Alarinta, Juhani. Saimaan vedenkorkeuden
vaihtelun vaikutuksista ranta-alueiden viljelyyn.
350. Valve, Matti. Pintavesilaitokset — ongelmat
ja tutkimustarve.
351. Kymijoen ja Kotkan edustan merialueen
vesiensuojelun yleissuunnitelmasta annetut lau
sunnot.
352. Isotalo, Ilkka, Huttula, Timo, Niemi, Jor
ma, Niemi, Maarit, Pitkänen, Heikki ja Sarkkula,
Juha. Kalankasvatuksen vaikutukset Kustavin
Ströömin tilaan kesällä 1984.
353. Paasivirta, Jaakko, Paukku, Raija, Mänty
koski, Keijo ja Villa, Leena. Haitalliset aineet
Sköldvikin meriympäristössä: yhteenveto 1984
tuloksista.
354. Asumajätevesien käsittely maaperässä. Osa

1/Linho, Päivi, Tampere, 1984. Osa 2/Takala,
Mauri, Pälkäne, 1985.
355. Kirkkomäki, Leevi ja Mäkelä, Timo. Katsel
mustoiminta vesihallinnossa. Helsinki 15.8.1985.
356. Mäkinen, Irma. Vertailunäytetutkimus —

joulukuu 1984 ja tammikuu 1985. Vesipiirien ve
sitoimistojen laboratoriot.
357. Siikajoen vesiensuojelusuunnitelma. Työ
ryhmän ehdotus.
358. Sucksdorff, Yrjö ja Kleemola, Sirpa. Vir
taaman laskeminen Basic-ohjelmoitavalla tieto
koneella sekä taskulaskimella.
359. Tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma.
360. Ehdotus vesihallinnon laboratoriolaitteiden
ja kenttävälineiden hankintaohjelmaksi vuosille
1986—91.
361. Vesialan tutkimusrekisteri 1985. Matonie
mi, Timo ja Poikolainen, Marja-Liisa (toim.>.
362. Loukola, Erkki. Pehmeikölle perustettavan
Taasian maapadon jännitykset ja muodonmuu
tokset.
363. Narkilahti, Auli. Kirakkakönkään kalatie
mallit ja niiden virtauskokeet.
364. Vesi- ja viemärilaitosmaksut 31.12.1984.
365. Vesihallinnon henkilöstökoulutussuunni
telma 1986—90.
366. Karttunen, Reijo. Selvitys Kiannan ja
Kuhmon reitin voimataloudellisen käytön uitolle
aiheuttamista haitoista.
367. Kauppi, Marja. Viekinjoen vesistöalueen ti
laja siihen vaikuttaneet tekijät v. 1977—1983.
368. Kauppi, Marja. Juuanjoen vesistöalueen tila
ja siihen vaikuttaneet tekijät v. 1976—1983.
369. Ennakkotuloksia avohakkuun ja metsäoji
tuksen vaikutuksista ympäristöoloihin Nurmes-
tutkimuksessa.
370. Melkas, Marjatta. Pellolle levitetystä karjan
lannasta aiheutuva huuhtoutuminen.
371. Krogerus, Kirsti ja Vainio, Markku. Mäntån
alapuolisen alueen vesiensuojelun yleissuunnitel
ma.
372. Vesihallinnon tutkimusohjelma vuodelle
1986.
373. Niemelä, Seppo ja Mentu, Juha. Lohjanjäi’
ven eteläosan hygieenis-bakteriologinen selvitys.
374. Turun vesipiirin vesitoimisto. Saaristome
ren kalankasvatustoimintaa koskeva vesiensuoje
lusuunnitelma.
375. Karjanjalostamoiden jätevedet ja niiden kä
sittely: työryhmän loppuraportti.
376. Heinonen, Pertti, Paasivirta, Jaakko ja Her
ve, Sirpa. Perifytonin ja simpukoiden (Anodonta
piscinalis) käyttö vesistöjen kloorihiilivetyjen ja
kloorifenolien seurannassa.
377. Paasivirta, Jaakko, Paukku, Raija, Knuu
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tila, Marita ja Herve, Sirpa. Kloorifenolit lumessa:
tutkimus Pohjoisnavan, Lapin ja Keski-Suomen
näytteistä.
378. Melanen, Matti ja Assmuth, Timo. Riski
kaatopaikkatutkimuksen suunnittelu.
379. Kauppi, Marja. Haapajärven — Valtimojär
ven ja Saramojoen vesistöalueiden tila ja siihen
vaikuttaneet tekijät v. 1977—1983.
380. Häkkilä, Kauko. Pohjasedimentin ja sim
puko iden raskasmetailipitoisuuksista Selkämeren
eteläosan rannikolla.

Ulkoinen tiedottaminen

Tehdyistä päätöksistä sekä suunniteltavina että
valmisteltavina olevista asioista on mahdollisimman
nopeasti pyritty tiedottamaan niille ihmisille, joita
ne koskevat.

Uutisaiheiden välittäminen on ollut ulkoisen
tiedotuksen eräs tärkeimmistä tehtävistä. Lehdis
tölle, radiolle, tv:lle ja tietotoimistoille on vuoden
aikana välitetty noin 300 vesihallinnon toiminnasta
kertovaa uutisaihetta. Myös maakunnalliset ja alu
eelliset tiedotusvälineet on pyritty huomioimaan.
Tärkeän osan on tästä työstä muodostanut vesipii
rien tiedottaminen. Vesiasioita ja vesihallintoa kä
siteltiin tiedotusvälineissä edelleen varsin runsaasti,
mihin oli vaikuttamassa ympäristö- ja vesiasioiden
järjestelyistä käyty keskustelu,

Kansainvälinen vesihuollon vuosikymmen huo
mioitiin osallistumalla omalla osastolla valtakunnal
liseen Yhdyskuntatekniikka -85 -näyttelyyn. Vuoden
aikana valmistui myös dia-sarja kehitysmaiden vesi-
ja saniteettioloista. Japanilainen tv-ryhmä kävi
Suomessa tekemässä vesiaiheista ohjelmaa loka
kuussa.

Pohjoismaisena yhteistyönä pidettiin Ruotsissa
ympäristöalan tiedottajien seminaari, johon vesihal
lituksen tiedottaja osallistui. Pohjoismaisena yhteis
työnä käynnistyi vesi- ja viemäriasioiden markki
nointi- ja tiedotustyö.

Maatalouden vesien suojelusta tehtiin esite vilje
lijöiden ja neuvontajärjestöjen käyttöön. Myös ve
sientutkimuslaitoksen tiedostoista ja tutkimuspro
jekteista valmistui esitteet.

AQUA-86 -näyttelyn ja Suomen vesivarat -kir
jan valmistelutyöt käynnistettiin tiedotuksen osalta
viime vuonna.

Messut ja näyttelyt ovat kuuluneet vesihallinnon
tärkeimpiin tiedottamistapoihin. Seuraaviin tapah
tumiin osallistuttiin:

Pohjanmaan maatalousnäyttely Seinäjoella
— Saimaa-näyttely Lappeenrannassa

Kallavesj’ 85 Kuopiossa.

Eräät vesipiirit osallistuivat valtakunnalliseen
Vihervuosi 1985 -kampanjaan esittelemällä hank
keitaan. Nurmijoen vesiretkeilyreittiä vihittäessä
käyttöön oli tiedostustoiminnalla keskeinen asema.

Sisäinen tiedottaminen

Vesiväki-lehti, vesihallinnon henkilöstölehti, ilmes
tyi viisi kertaa ja viikkotiedote Vesi ja Leipä 52
kertaa. Vesipiireissä ilmestyi näiden lisäksi piirin
oma sisäinen tiedotuslehti. Ne ilmestyivät keski
määrin kerran kuukaudessa, Lehdikköä, päiväleh
distä saksittuja vesiaiheisia artikkeleita, tehtiin
vuoden aikana 45 numeroa sisäiseen käyttöön.

11.5 Muu talous- ja hallintotoiminta

Atk-toiminta

Vuoden 1985 aikana saatiin valmiiksi vesihallituk
sen, Kokkolan vesipiirin ja Kuopion vesipiirin tie
tojenkäsittelyn kehittämissuunnitelmat. Piirien ja
vesihallituksen suunnitelmat yhdistettiin koko ve
sihallinnon tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitel
maksi.

Vesihallituksen Eclipse MV/6000-tietokoneen
käyttö kasvoi jälleen vuoden aikana kaksinkertai
seksi. Useita uusia tietojärjestelmiä valmistui. Lait
teiston käyttömahdollisuuksia lisättiin hankkimalla
uusia päätteitä sekä eräitä uusia valmisohjelmistoja
kuten esim. SAS-ohjelmisto. Vuoden lopussa lait
teistoa käytti tehtävissään yli 200 henkilöä.

Kuopion ja Vaasan vesipiirien vesitoimistoihin
hankittiin Data General Oy:n DESKTOP DG/30-
pientietokonelaitteistot, joilla hoidetaan mm. vesi-
piirin tekstinkäsittely.

Vuoden lopussa vesihailinnossa oli käytössä yh
teensä 73 päätettä. Eclipse MV/6000-tietokoneen
lisäksi vesihallituksessa oli käytössä PDP 11/35-
pientietokone sekä kuusi mikrotietokonetta. Vesi-
piireissä oli käytössä seitsemän TDS-mikrotieto
konetta, kolme DESKTOP DG/30-pientietoko-
netta sekä yksi IBM PCXT-mikrotietokone. Aivan
vuoden lopulla tilattiin lisäksi viiteen vesipiiriin
vastaavat IBM PCXT-laitteistot.

Kertomusvuonna käynnistettiin vesihallinnon
atk-paikanlaskentaprojekti. Projektiryhmävaimisteli
keskusviraston ja Helsingin vesipiirin kuukausi
palkkasysteemin käyttöönoton siten, että niiden
siirtyminen uuden järjestelmän (HEPLA) käyt
täjiksi voidaan toteuttaa vuoden 1986 helmikuussa.
Projekti jatkaa työtään ja seuraavassa vaiheessa
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toteutetaan järjestelmän laajentaminen myös mui
hin vesipiireihin.

Arkistoasiat

Syyskuussa 1984 perustettu arkistosääntötyöryhmä
jatkoi kertomusvuonna työtään. Tehdyn asiakirja-
tuotannon selvitystyön jälkeen työn pääpaino kes
kittyi diaarikaavan uusimiseen. Piirihallinnon arkis
tosääntötyöryhmä jatkoi työtään Turussa. Arkis
tosäännön pitää olla valmis arkistoasetuksen mu
kaan vuoden 1987 loppuun mennessä.

Opetusministeriö on 16,9,1985 tekemällään pää
töksellä myöntänyt vesihallituksen alaisille vesipii
reille poikkeusluvan arkistoasetuksen (1012/82) 13
§:ssä säädetystä asiakirjojen siirtovelvollisuudesta
vesipiirien virkatoiminnassa tarvittavien asiakirjo
jen osalta. Poikkeusluvan edellytyksenä on, että ve
sipiirien käytössä oleville arkistotiloille hankitaan
asianomaisen maakunta-arkiston hyväksyntä.

Kirjasto- ja tietopalvelutoiminta

Vesihallituksen kirjaston kokoelmien kartunta
vuonna 1985 oli 3 855 nidosta. Kokoelmien määrä
vuoden 1985 lopussa oli 39 149 nidosta.

Kirjastoon tuli 462 aikakauslehteä, joista ulko
maisia 234, Kirjasto antoi 5 119 lainaa tai jäljennet
tä. Kirjastojen väliseen lainaustoimintaan osallis
tuttiin välittämällä vesihallinnon henkilökunnalle
lainoja tai jäljenteitä suomalaisista ja ulkomaisista
kirjastoista yhteensä 1 060. Muille kirjastoille toi
mitettiin omista kokoelmista 1 062 lainaa tai jäl
jennettä.

Kirjaston uutuustiedote ilmestyi kahdeksana
numerona. Sen painosmäärä on 250 kpl, josta 160
kpl on jaettu vesihallinnon ulkopuolelle. Kirjasto
toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Teoksia tai artikkeleita luokitettiin ja indeksoi
tim yhteensä 3 988 kpl. Tiedonhakuja tehtiin yh
teensä 203 kpl. FAO:n AGRIS-tietokantaa varten
käsiteltiin 54 julkaisua tai artikkelia.
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Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä jatkettiin venereittien merkintää, Kuvassa on Kuukkelinmaan saa

relle rakennettu loisto, joka näkyy ympäri näköpiirin yli 10 km:n päähän. Kuva: Erkki Santala.
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ÖVERSIKT OVER VATTENFORVALTNINGENS VERKSAMHET AR 1985

Med anknytning till statens budgetproposition
för år 1986 avläts till riksdagen 1110.1985 rege

ringens proposition (RP 185/85) till lagstiftning
beträffande vatten- och milj öförvaltning. Proposi
tionen innehåller ett förslag till lag om ändring av
lagen om ministeriernas antal och ailmänna verk
samhetsområde samt ett försiag till lag om vat
ten- och miljöförvaltningen. Enligt det fiyttas
vattenstyrelsen 1,10.1986 vad beträffar den ali
männa förvaltningen att underlyda milj öminis
teriet genom att den ombildas till vatten- och
miljöstyrelsen. Samtidigt bildas vatten- och
milj ödistrikt av vattendistriktens vattenbyråer.

Avsikten mcd propositionen är att omorga
nisera vatten- och miljöförvaltningen för att
effektivera skötseln av milj öskyddsuppgifterna
inom den statliga centralförvaltningen och för
att genomföra en mera ändamålsenlig uppgifts
fördelning mellan jord- och skogsbruksminis
teriet och miljöministeriet vad beträffar för
valtningen av vattenärenden. Det föresiås att
vatten- och miljöförvaltningen ges nya upp
gifter som anknyter till avfalisservice, beknäp
ning av olyckor med fartygsoija och miljöforsk
ning.

Lagen (739/85) om ändring av lagen om för
hindrande av vattnets förorening, förorsakad av
fartyg flyttade den alimänna ledningen och ut
vecklandet av bekämpningen av olyckor med far
tygsolja från sjöfartsstyrelsen till miljöministe
riet. Till nya uppgifter för ‘attenstyrelsen och
vattendistriktens vattenbyråer anvisades övervak
ning och styrning vad beträffar anordnandet av
bekämpningen av olyckor med fartygsolja samt
deltagande i bekämpningen. Vattenstyrelsen och
vattendistriktens vattenbyråer skall i samarbete
med vederbörande kommuner ombesörja ren
göringen av stränderna vilket anknyter till be
kämpningen. Under redogörelseåret färdigställdes
fiera betänkanden beträffande vattenärenden av
kommissioner och arbetsgrupper som ministeri
erna tillsatt. Promemorian av arbetsgruppen för
återupplivning av vandringsfiskbeståndet (Arbcts
grupppromemoria MMM 1985:7) innehåller bi.a.
åtgärdsprogram för fiskekonomisk iståndsättning
med förteckningar över iståndsättningsobjekt. 1
första delbetänkandet av arbctsgruppen för havs
och insjönaturens skyddande (KM 1985:18) be
handias behovet av skyddsområden samt metoder
och kostnader för att genomföra skyddet. Kom-

missionen för Vanda å framlägger i sitt betän
kande (KM 1985 :31) att statsmakten mera aktivt
än tidigare skulle delta i iståndsättning och skydd
av vattendrag.

Beredningen av målprogrammet för det riks
omfattande vattcnskyddct har fortgått i delega
tionen för vattenärenden p basis av dc utred
ningar vattenstyrelsen gjort upp. Den regionala
planeringen av vattenskyddet har allt mera kon
centrerats till minskning av ströbelastning som
bl.a. har sitt ursprung i jordbruket. Mcd planering
har man också strävat att hitta lösningar för att
minska de olägenheter som förorsakas av den
kraftigt växande fiskodiingsverksamhctcn.

Vid utvecklandet av vattenförsörjningen har
speciell uppmärksamhct fästs vid vattenanskaff
ningen för spridd bebyggeisc samt skydd och
utnyttjande av grundvattcn. 79% av bcfolkningcn
tillhörde i början av redogörclseåret dc gemen
samma vattenverken, Andelen har under dc
senaste åren ökat mcd en pro centcnhct per är.
Ocksä andelen grundvattcn av hela vattenför
brukningen har ständigt ökat. I början av redo
göreiseåret var den 49%. Vattenförsörjningen har
utvecklats i samarbete mcd kommunerna.

Planeringen av översvämningsskyddet kon
centreradcs fortfarandc till Östcrbotten och
Södra Finland. Under årct pianerades samman
lagt 42 projekt som i huvudsak betjänar över
svämningsskyddet. 1 Vasa vattcndistrikt färdig
stälides den justcradc vattcndragsarbctsplancn för
den övre delen av Kyro äiv. Uppgörandct av vcrk
samhctspianer vad bcträffar övcrsvämningsbc
kämpning för en dci stora vattcndrag har fort
gått. Samtidigt har det utvccklats matematiska
modclier för att utveckla vattendragcns avtapp
ning också i cxccptionclla förhåiianden.

Dc viktigaste åtgärderna vad beträffar bruks
verksamhctcn för reglcrade vattcndrag är minsk
ning av isbiidningsövcrsvämningar, förh indrandc
av att vattenytorna sjunker för myckct under vår
vintcrn och minskning av översvämningsrisker
som förorsakas av isvaliar. Styrkan av snötäckct
och dess vattcnvårde var vintcrn 1985 cnbart
50 — 70% av gcnomsnittct för tidpunktcn. Eftcr
som vintcrn dessutom var cxccptionciit kali blev
isarna på älvarna stäilvis rekordartat starka.

Vid forskning beträffandc skicket för vattcn
dragcn och territoriaihavet har andclcn uppfölj
ningar på lngt sikt varit centrai. Som en del av



dc utredningar som gäller miljögifter har det på
börjats en omfattande samarbetsundersökning
om bekämpningsmedlens urlakning och deras
verkningar på vattendragen.

Användningen av b iologiska uppföljnings
metoder då det gäller uppföljningen av skicket
för vattendragen har fortsättningsvis utvecklars,
Ete viktigt forskningsobjekt är den omfattande
utredning som görs under milj öministeriets 1ed
ning om verkningarna av föroreningarna i 1uften
Utnyttjandet av informationen orn vattendrag

utvecklades fortsättningsvis och försiaget för att
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uppskatta vattendragens kvalitativa användbar
het togs i experimentellt bruk,

Under redogörelseåret färdigställdes i vatten
styrelsen en del betydande utveckiingsprogram.
Försiaget till utvecklingsplan för byggnadsorgani
sationen innehålier en framställning om koncent
rering av verksamheten vad berräffar maskin- och
reparationsverksamheten till fem sk, byggande
vattendistrikt. Under året färdigställdes också
utvecklinsplanen för vattenförvaltningens data
behandling som täcker dc följande fem ären.
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SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL WATER AUTHORITY

IN 1985

In connection with the 1986 national budget
proposal the government presented a bill (184/
85) to Parliament concerning legisiation on water
and environmental administration, The bill com
prises a proposal for an amendment to the Act
on the number of Ministries in the Council of
State and their jurisdiction, and a proposal for
an Act on water and environment administration.
The bill proposes that the general administration
of the National Board of Waters be transferred
ts the Ministry of the Environment as of October
1, 1986. At the same time, Water and Environ

ment Districts wiii be formed from the water of
fices of the present Water Districts.

The purpose of the bill is to reorganize the
water and environment administration with a
view ts increasing the efficiency both of en
vironmental protection by the central govern
ment and of the division of labour in water ad
ministration between the Ministry of Agriculture

and Forestry and the Ministry of the Environ
ment. The new water and environment admin

istration is ts be assigned new duties related to
waste management, prevention of pollution
caused by oil from vesseis, and environmental
research.

The amendment (739/85) to the Act on the
prevention of water pollution caused by vessels
transferred the general administration and devel
opment of oil pollution prevention from the
National Board of Navigation to the Ministry of
the Environment. The National Board of Waters
and the District Water Offices were assigned new
duties of supervision and control of and partici
pation in oil pollution control. The cleaning of
shores involved in this work is the joint responsi
bilitv of the National Board of Waters, the Dis
trict Water Offices, and the relevant locai auth
rities.

Numerous reports dealing with water matters
were completed during the year by committees
and working groups set by the Ministries, The
memorandum on migratory fish stocks contains
ao action programme for imprsvements ts fish
eries and a list of poteotial projects. The first
report by the working group for the protection
of sea and lake areas discusses the oecd for con
servation, The report of the committee for the
river Vantaanjoki proposes ao increased covern

ment contribution ts water improvement and
pollution control.

Preparation of the national target programme
for water pollution control contioued jo the
committee for water issues on the basis of sur
veys by the National Board of Waters. Regional
planning of water pollutioo control focuses in
creasingly on the reduction of psilution by agri
eulture and other non-point pollution. Ways ts
curb the pollution resulting from rapidly io
creasing fish farming have also been sought jo
planning.

Special attention was paid jo the field of
water pollution control to water supply for dis
persed settlement and ts the protection and cx
pioitation of groundwater resources, At the he
ginoing sf1985 79% sf the Fjnnjsh population
received their water from public water wsrks.
The figure has been rising lately by about one
percentage point a year. The proportioo of
groundwater in overall water consumptiso has
also increased continually, reaching 49% at the
begioning of 1985. The national and local auth
orities have cooperated elosely jo developing
vater supply services.

Flood cootrol contjnued ts focus on Ostro
bothnia and southern Finland. A total of 42
planning projects principally involving flood con
trol were jo progress during 1985. The Vaasa
Water District completed a revised pian for the
upper reseaches of the river Kyrönjoki. The pIan
ning of flood cootrol for certaio major water
areas contioued, as did the draftiog of mathemat
ical models aimed at developing outflows in
exceptional conditions.

The most important measures related ts the
use of regulated water areas were reduction of
floods caused by frazii ice, the preventioo of cx
cess drawdown jo late winter, and reductioo of
the flood risk caused by ice jams. The soow cover
and its water equivalcot were ooiy 50 — 70% of
the average duriog the winter sf1985, Moreover,
as the winter was ao exceptionally cold one, the
ice csver of some rivers reached record thickness.

Lsng-raoge surveys play a key role in the
study of the condition of watercourses and
coastal waters. In coonectioo with surveys on
environmental toxicants, ao extensjve joint sur
vey so the wash-sut and eluviatisn of pes



ticides and their effects on water vas initiated.

Applications of biological methods for moni

toring the condition of watercourses have been

further developed. Anorher important reseach

project is an extensive survey of the effects of

impurities in the air conducted by the Ministrv

of the Environment. Utiiization of knowledge

about watercourses vas further developed, and

a proposal for the assessment of the quality and

usability of watercorses was adopted exprimen

taily.
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At the beginning of 1985, the National Board

of Waters completed some cruciai development

programmes. The proposed development pian for

the construction organization involves central

ization of machine and repair shop operations in

the five ‘constructing’ Water Districts. Another

pian to be completed during the year vas for the
deveiopment of the data processing capacity of
the National Board of Waters during the next
five years.


