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1. KATSAUS VESIHALLINNON TOIMINTAAN VUONNA 1986

Vesihallinnon asemaa ja tehtäviä koskeva pitkä
aikainen valmistelutyö saatettiin kertomusvuoden
aikana päätökseen. Lokakuun 1. päivänä tuli voi
maan laki valtioneuvoston ministeriöiden luku-
määrästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta (23/86) sekä laki vesi- ja ympäristö-
hallinnosta (24/86). Näiden lakien mukaan vesihal
litus siirtyi yleishallinnollisesti ympäristöministe
riön alaiseksi ja siitä muodostettiin vesi- ja ympä
ristöhallitus. Samalla vesipiirien vesitoimistoista
muodostettiin vesi- ja ympäristöpiirit. Maa- ja met
sätalousministeriö ohjaa ja valvoo edelleen eräiden
tehtävien hoitoa vesi- ja ympäristöhallinnossa.

Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtävänä on edel
leen edistää vesivarojen käyttöä, hoitoa ja suojelua,
vesien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen torjun
taa sekä vesientutkimusta, Näiden tehtävien lisäksi
vesi- ja ympäristöhallinnolle annettiin eräitä uusia
ympäristönsuojeluun ja -hoitoon liittyviä tehtäviä.
Uudet tehtävät koskevat mm. jätehuoltoa, alusöl
jyvahinkojen torjuntaa, ympäristöntutkimusta sekä
ympäristötietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpi
toa.

Vesi- ja ympäristöhallinnon uudelleenjärjestelyn
yhteydessä päätettiin toteuttaa myös eräitä hallin
non eri tasojen väliseen työnjakoon ja voimavaro
jen käyttöön liittyviä uudistuksia, Ministeriöiden
asemaa hallinnon johtamisessa on vahvistettu. Ve
si- ja ympäristöpiireihin tullaan siirtämään keskus
virastosta tehtäviä ja toimivaltaa. Keskusviraston
henkilöstön määrää vähennetään vuosina 1986—
1991 yhteensä 70 henkilöllä. Keskusviraston ase
maa alansa asiantuntijaviranomaisena on tarkoitus
vahvistaa.

Tehtävien ja toimivallan siirtoa piirihallintoon
on kertomusvuoden aikana valmisteltu, Vesi- ja
ympäristöhallitus on tehnyt ympäristöministeriölle
esityksen vesiensuojelua koskevista ennakkotoi
menpiteistä annetun asetuksen (283/62) mukaisten
ilmoitusten käsittelyn siirtämisestä vesi- ja ympäris
töpiireille. Samoin on tehty esitys yhdyskuntien ve
sihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin myönnet
täviä avustuksia ja korkotukilainoja koskevan pää
töksenteon siirtämisestä piireille. Vesi- ja ympäris
töhallitus on tehnyt maatilahallitukselle esityksen,
jonka tarkoituksena on siirtää maatilalakiin perus
tuvia vesi- ja ympäristöhallituksen tehtäviä piirihal
linnolle. Vesi- ja ympäristöhallinnosta annettavan
asetuksen ja työjärjestyksen yhteydessä on tarkoi
tus siirtää eräitä henkilöstöhallintoon ja suunnitte
luun liittyviä tehtäviä piirihallinnolle. Tutkimus
toiminnan hajauttamista selvittämään on asetettu
työryhmä.

Vesihallinnon rakentamisorganisaation kehittä
mistä koskeva valmistelutyö saatettiin kertomus-
vuoden aikana päätökseen. Asiaa selvittäneen ke
hittämisprojektin työ painottui vuonna 1986 lähin
nä räkentamistoiminnan tehostamiseen ja talou
dellisuuden parantamiseen. Vesi- ja ympäristöhalli
tus teki päätöksen uudistuksen toimeenpanon
käynnistämisestä. Sitä koskeva kannanotto sisältyi
myös vuoden 1987 tulo- ja menoarvioesitykseen.
Uudistuksen keskeisenä tarkoituksena on parantaa
toiminnan taloudellisuutta keskittämällä kone- ja
korjaamotoiminta viiteen piiriin ja alentamalla
omien koneiden käytön osuutta nykyisestä 60 %:sta
keskimäärin noin 40 %:iin.

Tutkimus- ja laboratoriotoiminta tulee olemaan
lähivuosina eräs vesi- ja ympäristöhallinnon kes
keinen kehittämiskohde. Laboratoriotilojen ja -lait
teiden uudistaminen on perusedellytys sekä nykyis
ten että uusien tehtävien hoitamiselle nykyajan
vaatimusten mukaisesti. Vesihallitus onkin pyrki
nyt saamaan huomattavasti lisää voimavaroja tä
hän tarkoitukseen. Piirihallinnon tutkimustoimin
nan kehittämistä on selvitetty myös tutkimuksen
hajauttamista koskevan valmistelun yhteydessä.
Valmistelutyötä jatketaan ottaen huomioon ne vaa
timukset, joita hallinnon tehtävien hoito asettaa
tiedon tuotannolle ja käsittelylle sekä lyhyellä että
pitkällä tähtäyksellä.

Vesiasiain neuvottelukunta on saanut valmiiksi
vuoteen 1995 ulottuvan vesiensuojelun tavoiteoh
jelman. Ohjelma sisältää vesiensuojelun yleiset pe
riaatteet ja tavoitteet sekä tärkeimmät keinot nii
den toteuttamiseksi. Ohjelmassa korostetaan peri
aatetta, jonka mukaan vesiensuojelun tarve on
määriteltävä tapauskohtaisesti. Näin voidaan ve
siensuojelutoimet suunnata sellaisiin kohteisiin,
joissa voidaan saavuttaa mahdollisimman suuri
hyöty kustannuksiin nähden.

Pohjavesien suojeluun ja hyväksikäytön edistä
miseen on myös kertomusvuonna kiinnitetty vaka
vaa huomiota. Toiminnan merkitystä on lisännyt
keväällä tapahtunut ydinvoimalaonnettomuus. Tär
keänä tavoitteena on sovittaa yhteen soranottoon
ja muuhun harjujen käyttöön ja suojeluun liittyvät
tarpeet ja tavoitteet, Erityistä huomiota on kiinni
tetty pohjavesien käyttöön haja-asutuksen veden
hankinnassa. Vesihallituksessa ympäristöministe
riön johdolla käynnistetty riskikaatopaikkatutkimus
tähtää osaltaan pohjavesien suojelun edistämiseen.

Rakentamiseen ja vesistörakenteiden kunnossa
pitoon vesihallitus käytti vuonna 1986 varoja yh
teensä 146 milj. markkaa. Hankkeita oli käynnissä
kaikkiaan 445, joista vuoden aikana valmistui 153.



Maankuivatushankkeita oli kä\nnissä noin 200. yo

sihuoltohankkeita 5’. järjestei\hankkeita 50 ja e

sistöjen kunnostus— ja virkilts skäs ttöhankkeita 43

kappaletta. Toimeksiantoina tehtaviä kalatalous

hankkeita oli käynnissä 26 sekä turesoiden kuiva

tushankkeita 29 kappaletta.

Vesihallinnon toiminnan keskeisiä painoalueita

olivat kertomusvuonna lesihLiolto ja x esiensuojelu
Tulvasuojelu ja maankuivatus olivat edelleen tär
keitä tehtävia erityisesti Pohjanmaalla ja Etela
Suomessa. Erilaisten s mpäristövahinkojen torjun
taan on jouduttu kiinnittämaan entistä enemmän

huomiota Vesistöjen kunnostamiseen ja hoitoon
käytettiin varoja enemmän kuin aikaisempina suo
sina. Toimnnan voidaan arvioida jatkuvan saman
suuntaisena myös lähivuosina, ‘s mpäristön hoito ja
suojelu sekä ympäristöntutkimus tulesat saatimaan
lisäa voimavaroja ‘Toiminnan kehittamileen ja tu
loksellisuuden prantamiseen joudutaan kiinnittä

mään entistä suurempaa huomiota.

2. VESIHALLINTO

2J Hallinto ja tehtävät

Vesi- ja ‘mpäristöhallinno5tal’.l.l986 annetulla
a l,lO.1Q86 vnimaan tulle.!la lailla 124/86) maa-ja
metsätalousministeriön alaisena toiminut vesihalli—
tus muodostettiin rnpäristoministeriön alaiseksi
vesi- ja mpäristöhallitukseks’ Samalla vesipiirien
esitoimistoisti tuli vesi— ja ymparistöpiirejä.

esi- ja mpäristohallinnolle osoitettiin vesihal
linnossa hoidettujen tehtävien lisäksi alusöljvva
hinkojen torjunnt sta huolehtiminen, jätehuoltoa ja
muuta ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevien
tehtävien hoitoon o allistuminer erikseen säädettä
sallä tavalla sekä. sikali kuin ne e yht ku lu muulle

ir inomaiselle. r rnpäristö n tutkimuksen edistämi
nen ii uorittaminen, selvitssten tekeminen ympä
ri ton tilasta ja mpäi istön tilan muutosten seuran

ta Vesihallinnolle kuulunut esivoiman käytön
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edistämistehtävä on jätetty vesi- ja ympäristöhal
linnon tehtävistä pois.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo
omaan hallinnonalaansa kuuluvien asioiden käsit
telvå vesi- ja vmpäristöhallinnossa. Tällaisia asioita
ovat valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä
ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n muutta
misesta annetun lain (23/86) mukaan vesivarojen
käyttöä. tulvasuojelua ja maankuivatusta samoin
kuin yleisten vesialueiden hallintaa ja hoitoa kos
kevat asiat sekä vesi- a vmpä ristöhallinnosta anne
tun lain nojalla kalataloutta koskevat toimeksian
totehtävät.

Vesi- ja ympäristöhallinnon väliaikaisesta järjes
tämisestä annetun asetuksen (692/86) nojalla vesi-
ja ympäristöhallintoon on 28 päivään helmikuuta
1987 sovellettava, ellei asetukselia sitä ennen toisin
säädetä, mitä vesihallinnosta annetussa asetuksessa
(114/81) on säädetty ja sen nojalla määrätty, sikäli
kuin se ei ole ristiriidassa vesi— ja ymäristöhallin
nosta annetun lain kanssa,

Muusta vesi- ja ympäristöhallinnolle merkittä
västä lainsäädännöstä voidaan todeta kuntien ym
päristönsuojelun hallinnosta annettu laki (64/86),
vesilatn 20 luvun 1 §:n muuttamisesta annettu laki
(67/86). ja vesiasetuksen muuttamisesta annettu
asetus (690/86). otka koskevat ymäristönsuojelu
lautakuntien perustamista ja niille mm. lakkaute
tuilta vesilautakunnilta tulleita tehtäviä, Huomion-
arvoisia ovat myös jätehuoltolain muuttamisesta
annettu laki (65/86). jätehuoltoasetuksen muutta
misesta annettu asetus (688/86). aluksista aiheutu
van vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun
lain 21 §;n muuttamisesta annettu laki (154/86). jä
tevesimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
annettu laki (867/86). öljy jätemaksusta annettu la
ki (894/86), luottolaitosten varoista myönnettävistä
eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttami
sesta annettu laki (971/86) ja torjunta-aineen lento
levityksestä annettu maa- ja metsätalousministe
riön päätös (306/86).

2.2 Henkilökunta

Henkilöstön määrän ja rakenteen osalta jouduttiin
kertomusvuonna tulo- ja menoarvion mukaisesti
lakkauttamaan kahdeksan virkaa, tointa tai tehtä
vää. Vesihallituksen uusien työntekijöiden pereh
dyttämiseksi vesihallinnon tehtäviin. organisaa
tioon ja muihin toimintoihin järjestettiin vakiintu
neen tavan mukaan kaksipäiväinen tulokaskurss.
Vuonna 1979 hyväksytyn henkilöstöpoliittisen oh
elman toteutumisesta järiestettiin kesällä 1986 mie
lipidetiedustelu. jonka pohjalta laadittiin tutkimus-

raportti. Suurimmiksi ongelmakohdiksi nousivat
tässä kyselyssä palkan määrä, palkkaus-(ja nimi
tys)asioiden hoidon perusteet. henkilöstön määrä.
virastodemokratian toimivuus ja mielentervevs
asioiden hoito.

Kertomusvuonna työsuojeluorganisaatioon va
littuja uusia henkilöitä perehdytettiin työsuojelu
toimintaan työsuojelun peruskurssilla. Valtakun
nallisen tösuojeluviikon aikana kiinnitettiin huo
miota näyttöpäätetyöskentelvvn. Lisäksi koko hen
kilöstöile tarkoitetussa tilaisuudessa käsiteltiin yh
tenä aiheena mielenterveyttä työyhteisössä.

Terveydenhuoitoa hoidettiin entisten periaattei
den mukaisesti. Kaikilla virkamiehilläkin oli mah
dollisuus käyttää valtion alueellisten työterveys
asemien sairaanhoitopalveluja. Työtervevshuollos
sa ja muussa työsuojelussa kiinnitettiin erityisesti
huomiota henkiseen hyvinvointiin työpaikoilla.

Urheilu- ja virkistystoiminnassa järjestettiin sekä
alueellisia että koko hallinnonalan käsittäviä ta
pahtumia, kuten erilaisia urheilutilaisuuksia, vene-
retkiä ja kulttuuritoimintaa,

Vesihallinnon kuukausipalkkainen henkilöstö
väheni edellisen vuoden tilanteesta 32 henkilöllä
(pysyvien henkilöiden osalta yhdeksällä). Tunti
palkkaisten määrä väheni vuoden aikana vastaa
vasta ajankohdasta 55 henkilöilä. Henkilöstön
määrää ja rakennetta koskevat tiedot on esitetty
taulukossa 1 ja kuvassa 3. Henkilöstön vaihtuvuus
pieneni koko vesihallinnossa siten, että vuonna
1985 se oli 6,9 ja vuonna 1986 6 q, Pysyvän

Ku’a 3. Vesi- ja ympäristöhailinnon henkilökunta henkilös
töryhmittäin 31.12.1986.
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Taulukko 1. Vesihailinnon henkilökunta 31.12.1986.

Vesihallitus Piirihallinto Vesihallinto
Henkilöstöryhmä —

______________ ____________

Palkka- Muu 5 hteensa Palkka- Muu Yhteensa Palkka- Muu Yhteensa
mom mcm mcm. mcm. mcm mcm.

Diplomiinsinöörit 57 18 75 89 7 96 146 25 171
rakennusinsinöörit 49 17 66 83 6 89 132 23 155

— puunjaIostusirtinöörit 2 2 1 1 3 3
— keniisti-,nsinöorit 5 1 6 5 1 6 10 2 12
— koneinsinöörit 1 1 1
Arkkitehdit l 1 2 1 1 2
Maat, ja metsät, kand. 15 13 2$ 19 2 21 34 15 49
— limnolcgit 12 II 23 18 2 20 3fl 13 43

m ikrobiologit 2 2 1 1 3 3
— ynipäristönsucjeltjat 1 2 3 1 2 3
Filosofian kand, 33 22 55 14 26 40 47 48 95
—biologit 4 4 8 8 17 25 12 21 33
—ekclogit 1 1 2 1 1 2
— geofyysikot (hdrcI.) 6 6 12 1 1 6 7 13
—fyysikot 2 3 5 2 3 5
— kemistit 10 1 11 4 1 5 14 2 16
— ymp. hyg,eentkot 1 1 1
—geoloiL 3 5 8 2 6 8 5 II 16
— maantieteilijät 1 1 1
— matemaatikot 4 1 5 $ 1 5

tilastotieteilijät 1 1 2 1 1 2
— tietojenkäsittelilät 1 1 1
Agronomit 1 1 1
Metsänhoitajat 1 1 1
Oikeustiet, kand, 12 12 12 12
Valtiotiet, kand. 4 2 6 4 2 6
Hallintotiet. kand. 1 1 1
Yhteiskuntatiet, kand, 1 l 1 1
Kauppatiet. kand. 3 3 3 3
Ekonomit 5 5 5 5 10 10
Luonnontiet. kand. 3 3 6 2 3 5 5 6 II
— biclogit 1 1 1
— kemistit 1 1 1

fyvsikot 2 2 2 2
— geologit 1 1 1
— matemaatikot 3 3 1 1 4 4
— tietcjenkäsittelijät 1 1 1 1 2 2
Humanisten tiet, kand, 4 4 4 4
Sosionomit 1 1 1
Hallintonotaarit 3 3 3 3
Varanotaarit 3 3 2 2 5 5
Farmaseutit 4 4 7 7 II II
Opistoinsinöörit 7 54 21 75 61 21 82
— rakennusinsinöörit 6 6 52 21 ‘3 58 21 79

kemisti-insinöörit 6 1 1
koneinsinöörit I 1 1

— prosessi-insinöörit 1 1 1
Iktynomit 1 1 1 1 2 2
Terseydenhoitaja 1 1 I 1 2 2
Merkonomit 14 1 15 90 14 104 104 15 119
HSO-siliteerit 5
Rak.mestaritja teknikot 15 1 6 283 39 322 298 40 338
— rakennusmestarit 12 12 265 38 303 277 38 315
— koneteknikot 1 1 14 14 15 15
— kemistiteknikot 1 1 1
— terveysteknikot 1 1 1 1
-. sähköteknikot 1 1 1

maanmittausteknikot 1 1 3 1 4 4 1 5
Lab, ja tutk. henkilökunta 28 17 45 III 51 162 139 68 207
Toimistohenkilökunta 109 2 Iii 146 37 183 255 39 294
Työnjohtajat 75 75 75 75
Erittelemättömiit 7 1 8 31 4 35 38 5 43

335 81 416 859 279 1138 1194 360 1554

Taulukkcon on laskettu mukaan virastotyöntekijät (VYH:ssa 1 piirihallinnossa 44). —

_______

—

___________________________

Harjoittelijoita (piirihallinnossa 8) sekä piirihallinnon huoltokorjaamo- ja maa- ja vesirakennustyöntekijöitä ei ole otettu mukaan tau
lukkoon.
Keskusvirastossa oli 393 ja piirthallinncssa 1025 pysyväisluontoista kuukausipalkkaista henkilöä (yhteensä 1418).
Huoltokorjaamotyöntekijöitä IlO (pysyväisl. 98)
Maa-ja vesirakennustyöntekijöitä 542 (pyss’väisl. 1711

652 (pssäisl. 269)

Vesihallituksessa on 18 lisensiaattia ja 11 tohtoria. Piirihallinnossa 7 lisensiaattia ja 3 tohtorta.

2 471708B
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Taulukko 2. Vesihallinnon henkilökunnan vaihtuvuus v. 1986.

Henkilöstöryhmä Vesihallitus Piirihallinto Yhteensä
1km 1km 1km

Dipl. insinöörit 5 (4) 6,5 (5,2) 5 (5) 5,3 (5,3) 10 (9) 5,8 (5,3)

Muut korkeak. s. 14 (6) 10.9 (4,7) 5 (2) 6,4 (2.6) 19 (8) 9,2 (3,9)

Insinöörit — — — — — —

Rkm. ja teknikot 1 (1) 6,2 (6,2) 14 (11) 4,3 (3,4) 15 (12) 4,4 (3,6)

Lab. ja tutk, henk, 4 (1) 8,9 (2,2) 6 (—.—) 4,1 (—) 10 (1) 5,3 (0,5)

Toimistohenkilöstö 6 (4) 4,6 (3.1) 23 (14) 8.4 (5,0) 29 (18) 7,2 (4.4)

Työnjohtaiat — 3 (2) 4,0 (2,7) 3 (2) 4,0 (2,7)

Muut 1 (1) 12.5 (12,5) 3 (2) 9,4 (6,2) 4 (3) 10,0 (7,5)

Yhteensä 31 (17) 7.5 (4.1) 59 (36) 5,4 (3.3) 90 (53) 6,0 (3,5)

Tilastoon ei ole laskettu mukaan virastotyöntekijöitä, kesäapulaisia, harjoittelijoita eikä muita alle 6 kk:n ajan vesi-ja

ympäristöhallinnon palveluksessa olleita. Sulkeissa on pysyvän henkilökunnan vaihtuvuus.

henkilöstön vaihtuvuus laski edellisen vuoden mk (6,4 %) ja muiden virastojen määrärahojen

4.6 :sta 3.6 :iin. Vaihtuvuus henkilöstöryhmit- osalta 0.8 milj, mk (0.7 ). Jos kasvua laskettaessa

täin on esitetty taulukossa 2. kulutusmäärärahoissa otetaan huomioon palkan

saajien ansiotasoindeksin (valtio) keskimääräinen

muutos (6,7 %) sekä siirto- ja sijoitusmenoissa ra

kennuskustannusindeksin muutos (4,4 ) laski

2.3 Maärärahojen käyttö määrärahojen reaalinen käyttö noin 0,6 .
Käytettyjen määrärahojen erittelyt virastokoh

Vuonna 1986 vesihallinnon käyttämät määrärahat taisesti ja taloudellisen laadun mukaan on esitetty

olivat 414,8 milj. mk, josta muiden virastojen mää- kuvissa 4ja 5 sekä taulukossa 3.

rärahojen osuus oli 112,5 milj. mk (27,2 %). Mää- Kuvassa 6 on esitetty määrärahojen käytön kehi

rärahojen käyttö kasvoi nimellisesti edellisestä tys vuosina 1981—1986. Määrärahojen käytön ja-

vuodesta 19 milj. mk eli 4,8 %. Viraston omien kautuminen tehtävittäin vuonna 1986 on esitetty

määrärahojen osalta nimellinen kasvu oli 18,3 milj. taulukossa 4.

Taulukko 3. Käytetyt määrärahat.

Kulutusmenot

Siirtomenot Sijoitusmenot Muut menot Yhteensä
Vesipirin
vesitoimisto Vesi- ja Muut Vesi- ja Muut Vesi- ja Muut Muut Vesi- ia Muut

ympäris- virastot ympäris- virastot ympäris- virastot virastot ympäris- virastot
töhallinto töhallinto töhallinto töhallinto

Hevy 9 504 129 — 532 1 449 1 471 8 10 953 2 140

Tuvy 6 590 138 — 175 5 240 1 116 40 11 830 1 469

Tavy 8 270 191 — 341 1 349 1 008 16 9 619 1 556

Kyvy 9025 347 — 432 2237 1 352 98 11 262 2229

Mivy 5 577 423 —. 294 1 657 3 141 — 7 234 3 858

Kuvy 8353 196 — 739 2907 6396 — 11 260 7331

PKvy 5962 449 — 285 321 3610 21 6283 4365

Vavy 14 784 1 212 1 297 1 746 11 755 8 899 — 27 836 11 857

KSvy 7 594 413 — 349 489 7 206 68 8 083 8 036

Kovy 10 511 455 — 1 115 11 248 7 249 43 21 759 8 862
Ouvy 11 083 727 108 3693 4963 12831 79 16 154 17330

Kavy 5 374 771 — 234 765 7 817 20 6 139 8 842

Lavy 11 143 477 2478 1 759 1 618 23769 45 15239 26050

Yhteensä 113 770 5 928 3 883 II 694 45 998 85 865 438 163 651 103 925
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Kuva 4. Määrärahojen käyttö vuonna 1986 virastokohtaisesti ja taloudellisen laadun mukaisesti eriteltynä.

160

140

120

10(

80

60

40

VIRASTOKOHTAINEN ERITTELY

Riista— jo kalatalouden
tutkimuslwtos

TALOUDE LLSEN LAADUN MUKAINEN
ERITTELY

4,7 Mmk (1,1%)

Työsoimomn ister ii:
74,5 Mmk (16,0%)

Ym pdrstöm nisterö
5,8 Mmk (1,4%i

Yhteensä 414,8 Mmk Yhteensä 414,8 Mmk

180
Mmk

Vesi-jo ympäristö— Vesi-jo ympärstö— Muut virastot
hallitus piirit

Kuva 5. Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen osuus vesihallinnon määrärahoista sekä vesihallinnon käyttämät mui
den virastojen määrärahat taloudellisen laadun mukaan.
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Kusa 6. Määrärahojen kl1 tön kehitys vuosina 1981—1986
ao. vuoden hintatasossa.

Taulukko 4. Määrärahojen kätön jakautuminen tehtä
vittäin vuonna 1986.

Tehtävät Mmk C7

Talous-ja hallintotehtävät 57 14
Suunnittelu-ja ohjaustehtävät 53 13
Valvontatehtävät 16 4
Katselmustehtävät 7
Tutkimustehtävät 41 10
Rakentamistehtävät 148 36
Vesistöjen käyttö-, hoito-
ja kunnossapitotehtävät 16 4
Investoinnit 77 18

Yhteensä 415 100

3. VESIVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖ

3.1 Pinta- ja pohjavesivarojen määrä ja
Laatu

Talvella 1986 oli lunta ja vettä normaalisti, Kevät
tuli aikaisin, kesä oli lämmin ja kuiva, mutta syksy
erittäin sateinen ja alkupuoleltaan kylmä. Marras
joulukuussa vettä oli poikkeuksellisen paljon. Talvi
tuli myöhään.

Vuoden alkaessa lunta oli hieman tavallista

enemmän maan eteläosissa ja tavallista vähemmän

maan pohjoisosissa. Helmikuu oli kylmä ja lähes
sateeton, Joulu-tammikuussa jäätyi Etelä- ja Keski-
Suomessa jäille noussut vesi kohvaksi. Routa syve

ni melko paksuksi. Vesivarat olivat koko talven Ii

kimain keskimääräiset.
Maaliskuussa sää lämpeni ajankohdan keskiar

on yläpuolelle. Lumi alkoi sulaa pari viikkoa ta
vallista aikaisemmin. Sään kylmeneminen huhti

kuun puolivälissä keskeytti kevään kehityksen.

mutta huhtikuun lopulla vallinnut erittäin lämmin
sää sulatti loput lumet Etelä- ja Keski-Suomesta.
Kevättulvan huiput jäivät siellä sulamiskauden pi
tuuden takia yleensä pieniksi. mutta siellä missä
huhtikuun lopulla oli vielä merkittävästi sulama
tonta lunta saattoivat valuntahuiput olla suuriakin
vesbtöjen latvoilla.

Toukokuussa oli lämmintä ja sateista erityisesti
Oulujoen-Iijoen alueella ja sen ympäristössä, mm.

Ylä-Saossa. Lumipeite hävisi koko maasta taval

lista aikaisemmin, samoin vesistöjen jääpeite. Ete

lässä jokien jaät olivat sulaneet paikoilleen. mutta
ruuhkautuivat paikoin Lapissa.

Kesäkuusta ja heinäkuusta tuli hyvin lämpimät.

Kesäkuussa satoi vain vähan, heinäkuussa normaa
listi mutta vain muutamien päivien aikana ja epä
tasaisesti. Vedet olivat hyvin lämpimiä ja haihdun
ta suuri.

Elokuun 6. päivänä kaunis ja lämmin kesä lop
pui äkillisiin sateisiin ja kylmyyteen. Elokuussa sa
toi yli kaksinkertaisesti normaaliin verrattuna laa

joilla alueilla. Ylitorniossa satoi 6.8. peräti 96 mm

ja Hailuodossa mitattiin kuukauden sadantaennä

tys 121 mm.
Sateinen sää jatkui lähes koko syksyn. Syyskuu

oli poikkeuksellisen kylmä ja vedet jäähtyivät usei
ta asteita alle ajankohdan keskiarvon. Maaperä
kastui hyvin märäksi ja vesistöjen vedet nousivat.

Elokuussa vedenkorkeudet ja virtaamat olivat suu

ria Lapissa, myöhemmin syksyllä vesi oli ylhäällä

etenkin Etelä- ja Keski-Suomen sisäosissa. Saimaa
kuitenkin laski vuoden lopulle asti kuin lämmintä
ja kuivaa kesää muistellen,

Loppusyksy oli tavallista lämpimämpi, marras

kuun lämpötila oli peräti 3C tavallista korkeampi.
Kun talvi oli myöhässä ja marraskuun sadanta
kaksinkertainen normaaliin verrattuna, valunta ve
sistöihin nousi hyvin suureksi. Vedenkorkeudet ja
virtaamat nousivat Etelä- ja Keski-Suomessa aina
Oulun lääniä myöten tavanomaisen kevättulvan
korkeuksiin marraskuun lopulla tai joulukuun
alussa. Tällaisia tilanteita on syksyisin sattunut
vain pari kertaa vuosisadassa, ja monissa vesistöis
sä vesi kävi syyskauden aiempia havaintoja ylem

pänä.

‘50 -

Mm,,

606

200

10:

1981 1962 1983 1984 1985 1986
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Kuva 7. Järvien jäänlähtö vuonna 1986 ja keskimääräinen
jäänlähtö vuosina 1961—1980.

Järvien vedenkorkeudet olivat marras-joulukuun
vaihteessa yleisesti 50. . 100 cm ajankohdan keski-
arvon yläpuolella ja vesistöjen virtaamat 2... 3-
kertaisia ajankohdan keskiarvoon verrattuina.
Myös Saimaa alkoi nousta; joulukuun 6:nnesta
7:nteen päivään Saimaan pinta nousi Lauritsalassa
14 cm suuren tulovirtaaman ja tuulen kääntymisen
seurauksena.

Lunta oli tilapäisesti ollut linjan Lappeenranta-
Turku pohjoispuolella jo syyskuun lopussa eli
poikkeuksellisen aikaisin, Pysyvä lumipeite tuli
kuitenkin useita viikkoja myöhässä ja jäi vähäisek
si; Lappiin lumi tuli marraskuun alussa ja Etelä-
Suomeen itsenäisyyspäivän tienoilla. Joulukuun
puolivälissä alkoi vähitellen koveneva pakkaskausi,
vedet alkoivat aleta ja routa syvetä. Vesistöt jäätyi
vät tavallista myöhemmin mutta nopeasti. Suuren
virtaaman ja kovan pakkasen takia jäättömiin jo
ku muodostui harvinaisen paljon suppoa, myös

Kuva 8. Vuosisadanta vuonna 1986 (mm.)

epätavallisiin paikkoihin. Lunta oli poikkeukselli
sen vähän Pohjois-Suomessa.

Vesistöjen likaantumiskehitys on saatu pysäh
tymään ja monin paikoin on vesistöjen käyttökel
poisuutta voitu parantaa 1970-luvun alun tilantee
seen verrattuna. Noin 80 % maamme järvien ko
konaispinta-alasta voidaan luokitella käyttökelpoi
suudeltaan hyväksi tai erinomaiseksi (taulukko 5).
Jätevesikuormituksen vuoksi huonoksi tai välttä
väksi luokiteltavaa järvipinta-alaa on nykyisin noin
2 % järvien kokonaisalasta. Käyttökelpoisuudel
taan lievemmin heikentyneen, kuitenkin tyydyttä
väksi luokiteltavan järvipinta-alan osuus on noin
18 %. Tähän käyttökelpoisuusluokkaan sisältyvät
myös sellaiset vesistönosat, joilla esim. luontaisen
humuskuormituksen vaikutus on suuri, Valtaosa
mereen laskevista jokivesistöistämme on laadultaan
enintään tyydyttäviä. Niiden käyttökelpoisuutta
heikentävät jätevesi- ja hajakuormituksen lisäksi

KesI0määränen
jäänlähtö 1961-80
(Pukst käyrät)

Jäänähtö 1986

66,- 15.6.

EZ2I 26.6,- 5.6.

18,5,— 25,5.

65—15.5.

26.4,- 55,

500
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Taulukko 5. Vesistöjen käyttökelpoisuus 1970-luvun
alussa ja puolivälissä sekä 1980-luvun alussa vesihallituk
sen yleisluokituksen mukaan.

Käyttökelpoisuusluokka/
pinta-ala km2 tai pituus km

1+11 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

Joet
1970-luvun alku 7 300 2 000 200
1970-luvun puoliväli 12 000’> 7 700 1 900 210
1980-luvun alku 7 400 1 800 160

Rannikkovedet
1970-luvun puoliväli 830 260 25
1980-luvun alku 1 200 280 44

sisältää myös luokittelemattomat jokiosuudet
1 + II erinomainen tai hyvä
III tyydyttävä
IV välttävä
V huono

usein vesistörakentamisesta aiheutuneet luonnonti
lan muutokset. Rannikkovesissä likaantuminen li
sääntyi vielä 1970-luvun lopullakin. Laajimmat Ii
kaantumisalueet sijaitsevat Suurten voimakkaasti
kuormitettujen jokien sekä eräiden teollisuuslaitos
ten ja kaupunkien edustalla.

3,2 Vedenhankinta

Yhdyskuntien vedenhankinta

Vesihallituksen vuonna 1986 suorittaman tieduste
lun mukaan oli 31.12.1985 vähintään 200 asukasta
käsittäviin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
3 919 000 asukasta eli 80 % väestöstä. Vuoden 1985
aikana liittyjämäärä oli kasvanut 56 000 asukkaal
la, kun lisäys vuonna 1984 oli 71 000 asukasta.

Vesilaitosten vedenkäyttö oli edellä mainitun

tiedustelun mukaan vuonna 1985 keskimäärin 1,12

milj. m3/d, josta pohjavettä 49 % ja pintavettä

550

cm
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400
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200
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SAIMAA, Lauritsate

0p NN + 72,31m
N50+ 72,38m

W19

NW 1901-90

ll
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Kuva 9. Saimaan vedenkorkeus Lauritsalan asteikoHa vuonna 1986 sekä havaintojakson 1901—-1980 keski-ja ääriarvot,
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51 . Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta oli sa
ma kuin vuonna 1984. Yhdyskuntien vedenhankin
taan käytetyn pohja- ja pintaveden määrä vesipii
reittäin käy ilmi kuvasta 10. Kulutusluku oli 286
l/as.d.

Teollisuuden vedenhankinta

Teollisuuden vedenhankinnasta ei ole vielä käytet
tävissä vuotta 1982 uudempia lopullisia yhteenveto

ja. Massa- ja paperiteollisuudessa käytettiin tuol
loin makeaa vettä prosessivetenä noin 3,0 milj.
m3/d eli lähes puolet vähemmän kuin vuonna
1970, ja muussa teollisuudessa vajaat 0.4 milj.
m3/d. Ennakkotietojen mukaan näyttää teollisuu
den vedenkulutus pysyneen vuoden 1982 jälkeen
jokseenkin ennallaan.

3.3 Vesien kuormitus

Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus

Vesihallituksen vuonna 1986 suorittaman tieduste
lun mukaan oli 31.12.1985 vähintään 200 asukasta
käsittäviin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
3 590 000 asukasta eli 73 % väestöstä, Vuoden 1985
aikana liittyjämäärä kasvoi 58 000 asukkaalla, kun
lisäys vuonna 1984 oli 64 000 asukasta. Vuoden
1985 lopussa oli käytössä 582 yhdyskuntien jäteve
denpuhdistamoa. joissa käsiteltiin 3 565 000 asuk
kaan jätevedet. Taulukosta 6 käy ilmi yhdyskun
tien jätevesien käsittelyn jakautuminen 3 1.12.1985.
Kokonaisjätevesivirtaama oli 1,47 milj. m3/d. josta
käsiteltiin biologisesti noin 1 . kemiallisesti 14 .
biologis-kemiallisesti 84 17c ja 1 % johdettiin me
kaanisesti käsiteltynä tai puhdistamattomana vesis
töön.

Vuonna 1985 saatiin poistetuksi viemärilaitok
sun tulevasta orgaanisesta aineesta 85 T ja fosfo
rista 88 c. Yhdyskuntien jätevesien aiheuttaman

BHKT ja fost’orikuorman kehitys vuosina 1971—
1985 on esitetty kuvassa 11 sekä BHK7-, fosfori- ja
typpikuormitus vesipiireittäin kuvissa 12, 13 ja 14.

Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus

Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus oli lie
vässä laskusuunnassa 1980-luvun alussa. BHK
-kuormituksen osalta laskusuunta on edelleen jat
kunut. Tuotannon lievästä kasvusta huolimatta
aleni massa- ja paperiteollisuuden aiheuttama
BHK7-kuormitus vuonna 1985 noin 10 % edellisen

Kuormitus
Puhdista

Puhdistusmenetelmä moiden Virtaama Asukasmäärä
lukumaari

1000 m3/d 1 000 as.

Ei puhdistusta 10 0,7 27 0,8
Mekaaninen 4 1 0,1 3 0,1
Kemiallinen 61 214 14,5 471 13.2
Biologinen 30 8 0.5 23 0.6
Biologis-kemiallinen 487 1 239 84,2 3 041 85.3

Yhteensä 582 1 472 100,0 3 565 100,0

Koko maat

Veden keskikulutus

1120x 1000m3/d

ii!

Poh1aveden osuus

Kuva 10. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna
1985 esipiireittiiin.

Taulukko 6. Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1985.
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suoden tasosta. Fosforikuormitus on sen sijaan
seurannut tuotantolukuja ja Iisääntvn’t viime vuo
sina sekä metsäteollisuudessa että kalankassatus
laitoksilla. Metallikuormituksessa ei 1980-luvulla
ole ollut havaittas assa seis ää trendiä.

Taulukoissa 7 ja 8 on esitett teollisuuden pääs
töt vesistöön vuonna 1984, Kuvassa 15 on esitetty
päästöjen kehittyminen vuosina 1980—1984,

3.4 Vesien virkistyskäyttö

Sekä perinteiset että uudet vesien virkistyskävttö
muodot ovat tulleet yhä suositummiksi. Tämän ta
kia on veden laadun. sesistön muun kävttäkelpoi
suuden ja maiseman arsostus erityisesti asutuksen
läheisyydessä ja matkailualueilla kasvanut. Msös
sesistöjen talvinen virkistyskäyttö mm. palkkimi
nen. on vilkasta etenkin taajamien lähialueilla.

Eräillä vesialueilla virkistvskävttöa rajoittavat
veden huono laatu. mataluus ja vesikassillisuuden

Kua 13. Yhdskuntien jiiteesien fosforikuorma vuonna
1985 esipiireittiiin,

20 000 —

__________

— EHK7
cc cr0

Erner’ kas tle1yo

Er 000 -

yrokenn‘.0 000

20 000

3 000
t/n

1. 000

3 000

2 000

1 000

1 193 975 1977 1979 1981 1983 1985

PIot

Ennen

kas Ileyv

1971 1973 975 1977 rar3 ‘90: ‘983 1985

Kuva 11. ‘thdvskuntien jäteveden orgaanisen aineen (BHK7)
ja fosforjn kuormjtus vuosina 1971—1985.

Koko maa:

Tuleva kuorma

Koko maa:

Tuleva kuorma

Vähenerna 83’a

Kuva 12. Yhdyskuntien jätevesien BHKrkuorma vuonna
1985 vesipiireittäin.
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Taulukko 7. Teollisuuden päastöt veslstönn vuonna 1984

Kuva 14 Yhdskuntienjäteresien tvppikuorma suonna 1985
vesipiireittin.

!shänt\ minen ‘ekä uimarantoien. senereittien vii—

tottuksen ja eneiden rantautumspaikkojen puute.

Loma-asuntojen määrä on edelleen hieman li•
sähntsnst. Koko loma-asuntokanta oli vuoden
l9tr lopussa noin 325 000. Lähes kvmmenesosa
vuonna 1986 msönnet\istä loma-asuntojen raken
nusluvista olt haettu laajennuksiin. Rakentamisen
painopiste on edelleen Järsi-Suomessa. Maan ele
iäisimmjssä osissa on omarantaisen loma-asutuk
sen lisäksi msös paljon rantakaasa-alueiden hteis
rantaisia tontteja. Pohjois—Suomessa osa lomak lis—
tä ei sijaitse ollenkaan vesistöjen rannoilla.

Veneiden kokonaismäaraksi arvioitiin runsaat
600 000. Varsinaisia sisämoottori- ja niihin rinnas
tettavia veneitä oli 100 000, soutu- ja perämootto
riveneitä (ulkolaitamoottoreita) noin 455 000. pur
jevcneitä yli 17 000 seka sekä purjelautoja ja ka
nootteja kumpiakin noin 25 000. Moottoriveneistä
oli rekisteröitvjä noin 70 000 Edelleen on jatkunut
toisaalta suurten, usein loma-asunnon asemesta
hankittujen moottori- ja purjeveneiden yleistymi
nen sekä toisaalta purjelautojen ja kanoottien mää
rän nopea kasvu.

Vuosittain järjestetään lukuisia erilaisia melon
ta-. purjelautailu- ja soututapahtumia sekä kilpailu
ja. M äs purjehduskilpaiiuien osanottajamäärät
osat kassaneet. Veneilv. sesiretkeil\ ja koskenlasku
aikaat olla tärkeitä matkailulle. Monipuolista
suokrakalustoa on saatavissa eri puolilta maata.

Tojmiala K,intoane Biologinen Kokonas- Kokonais
hapenkulutus (ofor, i ppt

BHK- P:
ta t t-’a t/a

Massa- ja paperiteollisuus •h184 221625 65 4 23%
Mekaaninen metsäteollisuus 159 L’l 1 14
Peirokemian teollisuus 33 30, 157
Lannoiteieollisuus 1 143 14 23 407
Muu kemian teollisuus 3 31% 3 9(1(1 12 216
Kivenlouhinta ja muu kis ennd,steolljsuu 2135 20 7
Malmikais ostoiniinta 554 136 1 484
Metallien salmjsius 1 8(0 26 814
Metailituoteteolltsuus 33 205 2 12
Teksijiliteollisuus 64 54 5 16
Nahka- ja turkisteollisuus 16 140 1 85
Maidonjalostus 74 75 4 14
Teurastus ja lihanjalostus 23 — 1 4
Muu jatkusatoiminen elintarviketeollisuus 81 668 6 32
Kausiluontoinen eltntarvikcteollisuus 617 1 800 32 256
Erilliset voimalat 135 13 1 9

Yhteensä 84 9(0 229 200 777 6 765

Kalankassatuslaitokset 950

1 -

1
/

7 /

/
1

1

Koko maa:

Tuleva kuorma

57 7tId

166

3 471708B
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Taulukko 8. Teollisuuden öljY-. fenoli-. metalli-. svanidi- ja fluoripäästöt vesistöön vuonna 1984.

ÖljFe- Ti V CrMn Fe Ni Co Cii Ao AsCd Sb Hg PbCNF
noli t/a

Massa-iapaperiieollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus — — — 0, — 0. — 0.1 — — —

Petrokemianteollisuus 18.6 1.4
1.annoiteteollisuus —.——-.-- 55 0.3 — 1.3 3 7.1 0.1 — 0.028 1,0 1 482
Muu kemian teollisuus 0.1 5 590 256 23.5 S2 24 722 8.8 6.8 4.8 65 — 0.02 1.5 0.15 1,85 —

Kisenlouhinta ja muu
kivenntiisteollisuus — — — 0.2 23 0,3 ———————- 22
Malmikaivostoiminta 0,7 —‘ 7 10) 1.4 4 52 4,2 0,6 1.4 4 0.1 0,01
Metallien valmistus 83,6 — — — 0,9 724 30,5 6.6 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
Madonualostus
Teurastusjalihanjalostus
Muu jatkuvatoiminen elin
tarviketeollisuus
Kausiluontoinen elintarvike
teollisuus 0.0l
Erilliseivoimalat 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.

LI Metsäteollisuus Muu teollisuus LI KuLcinkasvatus

Kuva 15. Teollisuuden jiitevesipiitistöt vesistöön vuosina 1980—1984.

3.5 Vesivoiman tuotanto

Vesivoimalla pystytään sekä teknillisten ominai

suuksien että pienten kävttökustannusten ansiosta

parhaiten hoitamaan sähkön tuotannon muutos-

tarpeet, jotka johtuvat vuorokausi- ja viikkovaihte

luista sähkön kulutuksessa. Vesivoiman merkitys

säätövoimana onkin jatkuvasti korostunut sähkön

tuotannon lämpövoimavaltaistuessa. Kuvassa 16

on esitetty sähkön kokonaiskulutus ja vesivoiman

tuotanto vuosina 1960—1986.
Suurin merkitys vesivoiman tuotannon kannalta

on Kemijoen, Oulujoen, Vuoksen, Kymijoen, Ko

kemäenjoen ja lijoen vesistöillä. Vuonna 1986 tuo
tettiin vesivoimaa lähes normaali määrä eli
12,3 TWh (terawattituntia), mika” oli 23 c vuoden
sähköenergian kokonaiskulutuksesta (52,7 TWh).

Kuvassa 17 on esitetty sähkön tuotantotapojen
viikkotehojen vaihtelut vuoden 1986 aikana.

Vesivoimalaitosten koneteho on nykyisin yh
teensä noin 2 500 MW. Uutta vesivoimaa ei sanot
tavastikaan rakenneta, ja lisäksi vuonna 1986
eduskunta hyväksyi koskiensuojelulain. Sen mu
kaan vesivoiman rakentaminen kielletään 53 vesis
tössä tai vesistön osassa.

l000t/a

350

300

250

200

150

100

50

BIOKEMIALLINEN
‘ HAPENKULUTUS, 8007

- - ZL - -

t/G

700

600

500

400

300

200

100

. KOKONAISFOSFORI, t0t -

L
L

;‘‘:

1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1981.



19

3.6 Uitto ja vesitiekuljetus

Metsäteollisuuden puun käyttömääriä koskevia lu
kuja on esitetty taulukossa 9.

Vuoden 1986 aikana on teollisuudessa käsitelty
puumäärä ollut 53,2 milj. m3 luvun oltua 53.4 v.
1985. Tuontipuun määrä on edelleen hieman pie
nentynyt. Sen osuus ensiasteisesta kotimaisen puun
käytöstä oli n. 13 92. Toisasteinen puun käyttö on
sahateollisuuden alhaisen käyntiasteen johdosta
edelleen hieman alentunut vuodesta 1985 (ks. tau
lukko 10).

Kokonaisuittomäärä ja -uittosuorite on hieman
kasvanut vuodesta 1985. Yhteisuittojen kokonais
määrä on pienentynyt 0,52 milj. m3 edellisvuodesta
(taulukko 11). Oulujoen vesistöalueen uittomäärå
on hieman pienentynyt, mutta suorite pysynyt en
nallaan. Itse Oulujoella ei v. 1986 uitettu lainkaan.
Meren rannikon uitto on ollut edellisvuotta suu
rempi.

Vesitse on tehtaille saapunut vuonna 1984
15.2 ¶2 ja 1985 16,0 92 teollisuuden raakapuusta.
Suurin on osuus, yli 40 ¶2, ollut Etelä-Saimaan ja
Kemin teollisuudessa Vuonna 1986 tehtaille sas
puneen vesikuljetuspuun määrä ei vielä ole tiedos
sa

Metsateollisuudessa tapahtui kertomusvuoden
aikana huomattavia orgamsatorlsia ja omistussuh

Taulukko 9. Metsäteollisuuden puunkäyttö vuosina
1984—1986.

1984 9g51i 19861)

milj. m3

Raakapuu
1. Kotimainen
2. Ulkomainen

Jätepuu
3. Ulkomainen
4. Metsäjätepuu

1,15 0.79 0.72

Ensiasteinen puun käyttö
1—4 yhteensä 48,59 46,79 46,70

5. Toisasteinen puunkäyttö
saha- ym. jätepuuta
(U ensiasteisesta)

6. Kokonaiskäyttö
1—5 yhteensä 56,18 53,39 53,20
1) Ennakkoarvio, Metsäntutkimuslaitos
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Kuva 16. Sähkön kokonaiskulutus ja vesivoiman tuotanto
vuosina 1960—1986.
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Kuva 17. Eri sähköntuotantotapojen viikkotehojen vaihtelut
vuoden 1986 aikana.
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Vesihallituksen koko henkilöstö juhli 1.10.1986 mrnenrnuutosta ja siirtymistä ympäristöministeriön

alaisuuteen.
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Taulukko 10 Uittoyhdistysten ulttamat puurraaratja kuljctusuontte.t vuo’ana 1984— 1986
puumaara uittoyhdisty ksen yhteisuttoaIueclta sctccn pantu maara
uittosuonte ulttoyhdlstyksen kokonao,uittosuonte

Ulttoyhdlstys

Kemijoen Uy
lijoen U
Oulujoen Uy
Kmin Uy
Savo-Karjalan Uy*

Pohjois-Karjala
— Saso

1986

milj m5 milj. mk
km

428.8 40.6
798 9,3
314 28

1’” .4 15,5

134.2
1 03 3045 25.1

1 021,9 93,3

Taulukko II Uittomiiärät ja suontteet vesist alueit ‘sir 984—1986 IX H n keraaman ‘uncoaon perusteella.

Irtouitto sis,isesillä

986,3
182.5

5,7
31,3

t 2u5,s

lijoki
Kemijoki

Yhteensä

Sisävedet yhteensä

0,356 0.38
1 451 1,210

1,807

7 805

81 80,0
405.0 4300

1 746.3 1 682,7

510.0

1 715,8

Nippu-uitto merenrannikolla

0,266 0130 0144 43,8
0,415 0543 0.539 8( 0
2,709 1,533 l,93( 67.5

Rannikolla yhteensä 1,330 0,620 1.021 — 191 3

Uitto hteensä 8,890 8 425 8.696 1 937.6

*) Perämeren uittomääriin sisältyy Kemi- j s lijoella uitctt
lahden uittomäänin sisältyy Saimaan kanasalta Suom nlatd-lle uitcttu puuta.

demuutoksta, joilla saattaa olla vaikutuksia puuta- 37 Tuhasuojelu, kuivatus ja kastelu
saran kuljetusstrtoihtn lähivuosina.

T1Jasuojeu
Savon Ltttoyhdtstys ja Pohjois-Karjalan itto

yhdistys yhtyivät suoden 1987 alussa Savo-Karj 5- Tulvasuojelutoimenpitetta osat okien la suurehko
lan Littoyhdistyksekst jonka kotipaikka n Kuo jen purojen perkaukset ja pengLrry kset sekä järvien

saännöstels tai tekojärvten rakentaminen. Keväis

1984 1985

milj m3 milj. m’ milj m3 il m milj m3
xkm xkm

1,45 482,1 1,21 403 9 1 29
036 76,1 0.38 81,4 0.38
0.20 170 0,36 31,4 0.32
1,11 168.1 125 2146 1.12

1.74 195 6 1.63 183.” 1.52
1.18 907 1,35 1237 1,03 2,55

1 029,6 6,18 1 038” 5 (6Yhteensä 6 04
* Pohjois-Karjalan Uy ja Savon Uy yhtync t 1
** Kustannukset laskutustciineen

1.1986 alk sso-KsrjaIan ( ttolsdistksks’

U tomadra rnlj m

Nippu—uitto sisävesillä

Vuoksen vesistö
Kymijoen vesistö
Kokemrienjoen sesistö
Oulujoen vesistö

Yhteensä

984 985 1986 984 1985 1986

Uittosuorite milj m x km

4,289
1.236
0,033

0,0195

5 753

4 249
1 4’s8
0,135
(,355

4,314
1.314
0071
0315

987 5
1800

2.5
17 5

918.8
235,0
13
31.3

o0a4 t l9o4

0 375
1,286

7 560

76,3
482,5

Suomenlahti*)
Saaristo- ja Selkämeri
Perämeri*)

1,6(1 558, 4868

7,657

20,0
11(1,0
3(,3

166,3

1 849 0

sak s csivar’istoilt’s tehtaill siirretts a put ts Suomen—

22.5
110.0
47,5

180,0

.895,8

pio
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ten sulamisvesien tulviminen pelloille viivastattää
kylvötöitä, jolloin kasvukausi lyhenee ja sadon
määrä ja laatu heikkenevät merkittävästi. Suurim
mat tulvahaitat aiheutuvat kuitenkin kesätulvista
koska jo muutaman päivän vesipeitto pellolla voi
tuhota koko sadon, jolloin myös tehty työ ja käyte
tyt siemenet ja lannoitteet menevät hukkaan.

lulvasuojelun painopiste on 1960-luvulta alkaen
ollut Pohjanmaalla, missä vesistön jarjestely- ja
säännöstelytöitä toteuttamalla on voitu suojata
tulvilta varsin laajoja viljelyalueita. Useiden paä
uomien töiden valmistuttua on jokien srvu-uomissa
vielä useita kymmeniä suurehkoja tulva-alueita
jotka odottavat suojaamistoimenpiteitä. Etelä- ja
Itä-Suomen yksittäisissä vesistoissä oli tulvasuoje
luperkauksia suunnitteilla ja toteutuksessa yhteen
sä noin 20 kohteessa.

Kuivatus

Ilmasto- ja maaperäolosuhteiden johdosta peltovil
jely on Suomessa yleensä mahdollista vain alueilla
joilla on suoritettu tarpeelliset maankuivatustoi
menpiteet. Voimaperainen maanviljelys raskailla
koneilla edellyttäa pelloilta kantavuutta jota ei
voida saavuttaa ilman tehokasta paikalliskuivatus
ta ts. salaojitusta Liikamärkyys ja tulviminen osas
sakin lohkoa haittaa muokkaus- ja kylvötoitä koko
peltolohkolla.

Pienimmät vesihallinnon toimesta suunnitellut ja
toteutetut kuivatustyöt ovat valtaojituksia ja pu
ronperkauksia. joiden tarkoituksena on edellytys
ten luominen peltojen salaojittamiselle ja toteutet
tujen salaojitusten toiiniv uuden turvaaminen. Sa
laojitusmäärä on ollut 1960-luvun puolivälista läh
tien noin 35 000 ha vuodessa, Vuonna 1980 asetet
tiin tavoitteeksi 50 000 ha:n salaojittaminen vuosit
tain, mitä ei kuitenkaan saavutettu, Kertomus-
vuonna salaojitettiin 33 400 ha. Vuoden lopussa oli
peltojen 2,4 milj. ha:n kokonaispinta-alasta salaoji
tettu vajaa 1 050 000 ha Peltoviljelyn rationali
soinnin takia olisi vielä salaojitettava n. 800 000 ha
peltoa.

Salaojitustavoitteen saavuttamiseksi olisi valta-
ojia kaivettava vuosittain keskimäärin 10000 ha’n
hyötyalueelle vuoteen 2000 asti, Valtaojituksen tar
ve on kuitenkin jonkin verran tätä suurempi, sillä
huomattava osa 1950- ja 1960- uvuilla erityisesti
Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla turvemailla to
teutetuista ojituksista on uusittava. Maankuivatus
töitä on 1980-luvun alkupuoliskolla suoritettu vuo
sittain keskimäärin noin 8 000 ha:n hyotyalalla.
josta pellon osuus on noin 90 U.

Kastelu

Peltojen kastelulla on maassamme lisäkastelun
luonne, joten kasvukausien säätila vaikuttaa sade-

tusalaan erittäin paljon Peltojen kastelu maanvilje
lyksen tehostamiskeinona sai pysyvän jalansijan
Suomessa 1970-luvun aikana. Nykyisella kalustolla
voidaan kuivana vuotena sadettaa noin 100 000 ha.
Viime kasvukaudet ovat olleet normaalia sateisem
pia joten sadetuskalustojen hankinta on vähenty
n’st. Kastelualan mahdollista laajenemista erityises
ti tehokkaimmin viljellyllä alueella Lounais-Suo
messa ja Etelä Suomen rannikkoalueella rajoittaa
veden puute poutakausina. Tämä seutu on muiden
ilmastotekijöiden puolesta maamme suotuisinta vil
jely aluetta joten siellä on tarvetta turvata kastelu
veden saanti muun vesistöjä ja veden hankintaa
koskevan suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.
Pelkastaän kasteluveden hankintaa koskevien hank
keiden toteuttaminen edellyttää uutta rahoitusla
kia

4, VESIVAROIHIN KOHDISTUVA
SUUNNITTELU

41 Vesien käytön kokonaissuunnittelu,
vesistökohtainen yleissuunnittelu ja
luonnontaloudellinen kehittämissuun
nittelu

Vesien kayton kokonaissuunnitelmista julkaistiin
v imeisenä Oulujoen, Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuu
samon vesistöjen vesien käytön kokonaissuunni
telmat (VH.n julkaisu nro 49)

Vesien kaytön. hoidon ja suojelun kokonais
suunnittelun kehittämistä jatkettiin. Koeluonteises
ti laaditut T’ampereenja Kuopion vesipiirien vesien
käytön, hoidor ja suojelun kehittamissuunnitelmat
“Vesiemme hyväksi’ ja “Pohjois-Savon vesivaro
jen tuleväisuus” valmistuwat vuuden loppupuolel
la.

Samoihin aikoihin jätti v esihallituksen asetta-
man vesien kaytön hoidon a suojelun kehittämis
suunnittelun johtoryhmä mietintönsä. Siinä ehdo
tettiin, että vesipiirit laatisivat 4—6 vuoden välein
piirikohtaiset vesien käytön. hoidon ja suojelun
kehittämissuunnitelmat, mm. toiminta- ja talous
suunnittelun pohjaksi. Suunnitelmissa käsiteltäisiin
vesiin liittyvia ongelmia ja tarpeita sekä määritel
taisiin tarpeellisia toimenpiteitä.

Vesistökohtaisia yleissuunnitelmia oli laaditta
vana mm. Helsingin (Sipoonjoki, Siuntionjoki.
Kanta-Häme sekä Tammisaaren saaristo ja,, ran
nikko) Kymen (Kvmijoki) sekä Kokkolan (Ahtä
vänjoki, Kalajoki) vesipurien alueilla
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Sipoonjoen yleissuunnitelman tavoitteena on tavoitteena on vesiston tilaa heikentavien ja suoje
koko Sipoon kunnan alueella virtaavan Sipoonjoen luarvoja uhkaavien tekijoiden vahentaminen ja
kayton ja suojelun kehittaminen. Suunnitteluun poistaminen seka vesistön luonnontalouteen mu
osallistuu myos Sipoon kunta, Kunta on laaditut- kautuvien kayttomuotojen edistaminen. Vesistojen
tanut vesiston maiseman- ja ymparistonsuojelun luonnontaloudellinen kehittamissuunnittelu oli ker
yleissuunnitelman. Vesipiiri teki vuoden 1986 aika- tomusvuonna kaynnissa mm. Turun (Kiskonjoki),
na Sipoonjoen alaosalla maastotutkimukset suun- Vaasan (Lapvaartinjoki), Kokkolan (Lestijoki) ja
nitteluaineistoksi mm. veneilyn ja retkeilyn tarpei- Lapin (Ounasjoki) vesipiirien alueilla,
sun. Kertomusvuoden aikana saatiin Ounasjoen luon

Siuntionjoen vesien kayton ja suojelun yleis- nontaloudellinen kehittamissuunnittelu paatokseen.
suunnitelmaa laaditaan yhteistyossa alueen kun- Vesihallituksen Tiedotus -sarjassa ilmestyivat seu
tien. seutukaavaliittojen, kalastuspurin ja muiden raavat julkaisut:
intressitahojen kanssa. Suunnittelua seuraa laaja- — Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehitta
pohjainen neuvottelukunta. Vuoden 1986 aikana minen (Tiedotus 265)
koottun tiedot vesiston kaikista kayttomuodoista. — Ounasjoen uittoaluesuunnitelma ja Ounasjoen
Esimerkkeina Oulun yliopistolta tilattu hajakuor- entisten uittovaylien kunnostussuunnitelmat
mitusselvitys seka luonnontaloudelliset erityisselvi- (Tiedotus 268)
tykset. — Ounasjoen vesiston nykytila seka Ounasjoen

Kanta-Hameen seutukaavaluton, Hameen kalas- kokonaisfosforipitoisuus eri kuormitus- ja vir
tuspurin ja vesipurin yhteistyona kaynnistettiin taamatilanteissa (Tiedotus 273) seka
Kanta-Hameen vesien ja rantojen kayton kehitta- — lunasjoen kalataloudellinen kaytto- ja hoito
minen. Suunnitteluhankkeen viidesta osaraportista suunnitelma (Tiedotus 274).
vesipiiri laatu kolme. Osaraporttien laadinta aloi- lunasjoen alueen luonto ja luonnonvarat -ra
tettiin loppuvuodesta, ja niita edelsivat mm kayn- portti (Tiedotus 272) ja lunasjoen luonnontalou
nit alueen kunnissa. dellisen kaytön kehittamissuunnitelman yhteenve

Tammisaaren saariston ja rannikon kayton toraportti (Tiedotus 275) saatiin myos valmiiksi
suunnittelu on Lantisen Uudenmaan seutukaavalii- vuoden aikana, mutta julkaiseminen siirtyi vuoden

ton, Tammisaaren kaupungin ja vesipiirin yhteis- 1987 puolelle. Ounasjoen suunnittelun johtoryh
hanke, Suunnittelun lahtokohtatilanteen ja ongel- man muistio valmistui kesakuussa ja se julkaistiin
makartoituksen selvittamiseksi tehtiin vuonna 1986 maa- ja metsatalousministerion julkaisuna (Tyo
saariston pysyvalle asutukselle osoitettu kysely. ryhmamuistio MMM 1986:5) Maa- ja metsata
Ehdotus vesipurin osuudeksi loppuraportista val- lousministerion suunnittelua varten kutsuma seu
mistui kertomusvuonna. rantaryhma kokoontui vuoden aikana kerran.

Ähtavanjoen ja Kalajoen vesistojen jokikohtai
sissa neuvottelukunnissa on selvitetty yhteistyossa
alueen kuntien ja eri etupiirien kanssa vesistoon 4.2 Vesihuollon suunnittelu
kohdistuvat tavoitteet. Tutkimus- ja suunnittelu-
kohteiksi on otettu hankkeita neuvottelukunmssa Vesihallitus ja vesipiirien vesitoimistot laativat ve
esitettyjen aloitteiden mukaisesti. sihuollon yleissuunnitelmia ja niihin liittyvia selvi

Eurajoen moninaiskayttosuunnitelmaa. joka on tyksia joko yksin tai yhteistoiminnassa muiden in
jaettu kolmeen osaselvitykseen (ranta-alueiden kayt- tressipiirien kanssa. Haja-asutuksen vesihuoltoa on
tosuunnitelma, vesiensuojelusuunmtelma ja kalata- edistetty mm. tekemalla vedenhankintaan luttyvia
loussuunnitelma) tehtiin yhtestyona Turun vesipii- selvityksia.
rin, Satakunnan seutukaavaluton ja paikallisen ka- Pohjavesiin luttyvia vesihuollon kehittamistar
lastuspurin kesken. Kertomusvuonna osaselvityk- peita kartoittavan. vesihallituksen vuodeksi 1985
sista valmistui lopullisesti ranta-alueiden kaytto- asettaman pohjavesiprojektin loppuraportissa eh
suunnitelma. Vesiensuojelusuunnitelmaan liittyen dotetuista toimenpiteista aloitettiin mm. haja-asu
on vuoden 1986 aikana kasitelty Eurajoen vesisto- tuksen vesihuollon suunnittelua palvelevat selvityk
alueen karjataloustiloilla tehdyn haastattelun tu- set.
loksia, Vesipuri osallistui myos kalataloussuunni- Yhteistyossa alueen kuntien kanssa ovat olleet
telman tekemiseen. Suunnittelusta vastaavat Sata- laadittavina ja valmistuneet Rauman seudun ve
kunnan maakuntalutto ja Satakunnan Maatalous- denhankinnan yleissuunnitelma ja Lapinlahden
keskuksen kalatalouspuri. kunnan haja-asutusalueiden vesihuollon yleissuun

Luonnontaloudelhsen kehittamissuunnittelun nitelma. Lisaksi on valmisteilla Kiskon, Kukalan ja
lahtokohtana on vesiston luonnontaloudellisten ja Suomusjarven kuntien vedenhankinnan yleissuun
suojelullisten arvojen turvaaminen. Suunnittelun nitelma.
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Hajaasutuksen esi ja jätehuoltotutkirnuksessa käytetty maasuodattimen jakokaio. Yrnpäristörninis
teriön, vesi ja ympäristöhallituksen ja Sipoon kunnan yhteistyönä tehtävän tutkimuksen kaavarakenta

iskohteet ovat u sealla puolella Sipoon kuntaa,

1
4 4

55

sä
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4.3 Vesiensuojelun suunnittelu

Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995 (Ko
miteanmietintö 1986:42) saatiin valmiiksi vesiasiain
nevuottelukunnassa. Tavoiteohjelma on valmisteltu
vesihallituksessa laadittujen selvitysten pohjalta. ja
siinä on esitetty vesiensuojelun yleisiä periaatteita
ja tavoitteita koskevia suosituksia sekä luonnostel
tu keinoja niiden toteuttamiseksi. Neuvottelukunta
on todennut, että vesihallituksen vuonna 1974 jul
kaisemiin vesiensuojelun periaatteisiin on tarvetta
tehdä vain vähäisiä tarkistuksia, jotka johtuvat
uusista vesiensuojeluongelmista ja lisääntyneestä
tutkimustiedosta, Neuvottelukunta on halunnut
korostaa periaatetta, jonka mukaan vesiensuojelun
tarve on määriteltävä tapauskohtaisesti jotta ve
siensuojelutoimet voitaisiin suunnata oikeisiin koh
teisiin ja saavuttaa mahdollisimman suuri hyöty
kustannuksiin nähden, Periaatteiden ja tavoitteiden
toteuttamismahdollisuuksia neuvottelukunta on tar
kastellut yleisluonteisesti ottamatta kantaa niihin
vesihallituksessa laadittuihin yksityiskohtaisiin vaih
toehtoihin. jotka koskevat jätevesikuormituksen
vähentämistä eräillä vesiensuojelun tärkeimmillä
osa-alueilla. Vesiensuojelun toteuttamiskeinoina on
neuvottelukunta käsitellyt lainsäädännöllisiä uudis
tuksia ja rahoitusmahdollisuuksien parantamista
sekä vesiensuojelutoimien toteuttamista. Lisäksi on
tehty ehdotuksia tutkimuksista, jotka koskevat ve
siensuojeutoimia ja niiden tarvetta. Keinojen käyt
töönottoa koskevat suositukset on esitetty kutakin
laatua olevan toiminnan kohdalla erikseen. Ne
määrittelevät perusteet ja suuntaviivat, joiden mu
kaan vesiensuojelua tulisi yksittäistapauksissa to
teuttaa. Suositusten pohjalta on tarpeen erikseen
laatia yksityiskohtaiset soveltamisohjeet eri aloja ja
toimintoja varten,

Kertomusvuonna jatkettiin yhdyskuntien jäteve
sien sisältämien myrkkyaineiden vesistökuormituk
sen. ympäristövaikutusten ja kuormituksen vähen
tämistarpeen selvitystyötä. Myös ympäristöministe
riön, Geologian tutkimuskeskuksen ja tie- ja vesi
rakennuslaitoksen kanssa yhteistyössä suoritettava
selvitys maa-aineisten oton vaikutuksista pohjave
teen on jatkunut. Lisäksi on ollut käynnissä yhteis
työprojekteja haja-asutuksen ja pienten yksiköiden
jätevesien käsittelystä. Sakokaivolietteen vastaan
otosta ja käsittelystä viemärilaitoksilla on laadittu
suunnittelu- ja mitoitusohjeet. Samoin annettiin
yleissuunnitteluohjeet viemäreiden vuotovesien yö

hen tä misestä.
Alueellista vesiensuojelun yleissuunnittelua jat

kettiin kertomusvuonna entisessä laajuudessaan.
Tärkeimpänä tavoitteena oli edelleen erityisesti
metsäteollisuuden jätevesistä aiheutuvien haittojen
vähentäminen. Suunnittelu painottui kuitenkin yhä

enemmän myös maataloudesta peräisin olevan ja
muun hajakuormituksen vähentämistä koskeviin
toimenpiteisiin. Suunnittelua palveleva selvitystoi
minta suuntautui myrkyllisten aineiden aiheutta
miin ongelmiin sekä virtaus- ja vedenlaatumallien
kehittämistvöhön.

Hajakuormituksen vähentämiseksi selvitettiin
kertomusvuonna mm. suojavvöhvkkeiden merki
tystä peltoalueilta tapahtuvan huuhtoutumisen es
tämisessä. Keriomusvuonna valmistui maatilata
louden vesiensuojelutoimikunnan jatkotvörvhmän
mietintö, jossa on esitetty mm. valtion rahoitustuen
myöntämistä lanta- ja puristenestevarastojen ra
kentamiseen ja korjaamiseen ensisijaisesti veden-
hanki ota ves ist öal uei 1 la.

Suunnittelutoimintaa tehostettiin tehtävien hoi
toon liittyvä n kehittämis- ja koulutustoiminnan
avulla. Suunnittelumenetelmät ja eri intressitahojen
osallistumis- ja kuulemisjärjestelmät olivat kerto
musvuonna kehittämistyön erityisinä kohteina.

Vesihallinnon tietojenkäsittelyn kehittämissuun
nitelman puitteissa selvitettiin mm. teollisuuden
vesiensuojelurekisterin käyttöönottomahdollisuuk
sia ja jatkettiin rekisterin kehittämistä.

4.4 Vesistöjen kunnostuksen ja veneilyn
suunnittelu

Vuoden 1986 suunnitteluohjelmassa oli 86 kunnos
tus— ja virkistyskävttöhanketta. Näistä 18 oli venei—
lyhankkeita. Maa- ja metsätalousministeriön toi
meksiantoina oli saatu suunniteltaviksi 23 kalata
loudellista kiinnostusta (ks. luku 4.8). Luonnon
suojeluviranomaisen toimeksiannosta oli laaditta
vana 10 lintuvesien kunnostusta. Kunnostuksia
suunniteltiin kaikissa vesipiireissä. Lukumääräisesti
eniten suunnittelukohteita oli Keski-Suomen ja
Lapin piireissä, joissa sijaitsi noin kolmasosa koh
teista. Vesihallinto osallistui myös eri puolilla maa
ta lähinnä kuntien vireille saattamaan kunnostus
toimintaan neuvonnalla ja asiantuntija-avulla.

Vuoden 1986 aikana suunnittelun ja rakentami
sen tietojärjestelmää kehitettiin edelleen erityisesti
kunnostuksen osalta. Tätä varten mm. tarkistettiin
tietoja toteutetuista vesistöjen ja merialueiden kun
nostustöistä sekä selvitettiin tietojärjestelmän ra
ken n evai htoehtoja.

Vesistöjen kunnostus

Järvien, jokien. merenlahtien ja saaristoalueiden
kunnostuksen suunnittelussa oli edelleen keskeisel
lä sijalla virkistyskäyttömahdollisuuksien paranta
minen. Kunnostuksella pyrittiin mm. parantamaan

4 4717080
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Hev
— Keravanjoen kunnostus ja

tulvasuojelu, Sipoo, ym.
— Pääjärven säännöstelyn

muutos. Lammi, ym.
— Aulangon luonnonsuoje

lualueen Metsälammen
kunnostus, Hämeenlinna

Kyv
— Virojoen-Ukkosaaren

venereitti. Vironlahti

Kuv
— Litmasen ammen kun

nostus, Kuopio
— Iso-Kankaisenlammen

kunnostus, Nilsiä
— Koskiveden veneilyreitti.

Tervo

Kov
Oksavan maisemointija
pohjapatojen rakentami
nen, Haapajärvi

— Luodon saaristoväylien
ruoppaus Bysundet,
Kokkola ym.

— Luodon saaristoväylien
ruoppaus Fåreholms
strömmen ym., Luoto

Ouv
— Siikajokisuun ruoppaus.

Siikajoki
— Jaaranlammen kunnos

tus, Kiiminki

Kav
— Kianta- ja Vuokkijärven

kunnostus, Suomussalmi
— Vuottolah den veneily

satama, Vuolijoki

Lav
— Liakanjoen vesistön kun

nostus. vaihe II, Tornio
— Kaakamojoen kunnostus,

Tornio
— Simojoen kunnostamisen

jatkaminen uiton jälkeen,
Simo. Ranua

— Simojoen Suukosken
kunnostus, Simo, Ranua

— Lokan ja Porttipahdan
kunnostus. Sarvikota
maan venesatama.
Sodankylä

— Kemin venesatamat, Kui
vanuoron venesatama,
Kemi

— Jauholanlahden vene
satama, Keminmaan

Taulukko 12. Vesihallituksessa v. 1986 tarkistetut ja hy
väksytyt vesistöjen kunnostuksen ja veneilyn hankesuun
nitelmat.

Kust.arvio Valtion vesis
Hanke (v. 1986 tötyönä rahoi

kust.taso) tettava osuus
1000mk 1000mk

uinnin, kalastuksen ja vesillä liikkumisen edellytyk

siä sekä vesimaisemaa. Samalla haluttiin edistää

myös vesistöjen talvivirkistyskäyttöä. Luonnonta
loudellisten ja vesiensuojelullisten tekijöiden osuus
suunnitelmissa korostui edelleen.

Kertomusvuonna hyväksytyistä kunnostussuun
nitelmista mittavin oli Keravanjoen kunnostus ja

18 000 5 600
tulvasuojelu Helsingin piirissä. Muita merkittäviä
hyväksyttyiä hankkeita olivat Petosen alueen

— — suunnitteluun liittyvä Litmasenlammen kunnostus
Kuopiossa, vesihallinnon velvoitteena oleva Oksa

350 van maisemointi ja pohjapatojen rakentaminen
Haapajärvellä, Siikajokisuun ruoppaus Siikajoella,

Liakanjoen. kunnostuksen II vaihe Torniossa ja

500 35 Jaaranlammen kunnostus Kiimingin keskustassa.

Taulukossa 12 on esitetty vesihallituksen vuonna

1986 hyväksymät kunnostus- ja veneilyhankesuun

2 500 500 nitelmat. Niiden kustannusarvioiden yhteismäärä

oli noin 36 milj. mk. Hankkeiden rahoituksessa
14 valtion vesistötyön osuus on noin 16 milj. mk

«5 60 muun rahoituksen ollessa lähinnä kuntien osuutta.
Lintuvesien kunnostuksen suunnittelu vesi- ja

ympäristöhallinnossa perustuu ympäristörniniste

1 500 1 500 riön hankekohtaisiin toimeksiantoihin. Suunnittelu

on suoritettu osittain ympäristöministeriön ja osit

tain työllisyysmäärärahoin. Suunniteltavana oli
avom 130 kertomusvuonna maan eri osissa 10 lintuvesihan

ketta, joista ensimmäiset valmistuivat vuonna 1987.

avoin 96 Kalkitusta ja ilmastusta kokeiltiin muutamissa

kunnostukohteissa. Vesikasvien poiston kokeiluja

jatkettiin edelleen samalla kun vesikasvien poistos

ta ja siitä saaduista kokemuksista valmisteltiin sel
1 200 940 vitystä. Hankkeiden toteuttamisen yhteydessä ko

1 060 710 keiltiin myös uuden imuruoppaajakaivurin ominai
suuksia mm. Tampereen ja Kuopion piireissä.

800 700
Veneilv

375 225
Veneilyyn liittyviä hankesuunnitelmia oli kerto
musvuonna tekeillä lähes kaikkien vesipiirien

1 280 850 alueilla. Kaikkiaan hyväksyttiin kahdeksan valmis
tunutta venereitti- ja veneilysatamasuunnitelmaa

850 600 (taulukko 12). Suurin näistä töistä oli Kuivanuoron

400 400 venesatama Kemissä.
Uudentyyppisiä suunnittelukohteita edustavat

Lapissa vesilentosatamat. joiden laiturit ovat osit
1 200 1 200 tain myös veneilijöiden veneenpitopaikkoja.

865 315 Oulun vesipiirin alueella aloitettiin Pohjanlah

den yleisvesialueen saarten kartoitus ja käytön
suunnittelu, johon osallistuivat myös alueen muut

4 750 2 750
suunnittelijat kuten seutukaavaliitto.

Savonselän melontarengasta ryhdyttiin suunnit

telemaan pitkänä reittinä kolmen piirin alueelle.
860 avoin Itäisen Suomenlahden mm. yleisvesialueen käsittä

_______________________

vä veneilykartoitus aloitettiin.
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4.5 Säännöstelyjen käytön ja tulvantor
junnan suunnittelu

Tulvantorjunnan toimintasuunmtelmien laadintaa
jatkettnn edelleen Kemijoen ja lijoen vesistöille Li
saksi aloitettiin Kymijoen ja Kokemäenjoen vesis
töille aiemmin laadittujen toimintasuunnitelmien
kehittämistyöt, joissa mm. sovelletaan vesistömalli
tekniikkaa. Kemijoen toimintasuunnitelmaan liit
tyen valmistuivat esimerkkilaskelmat suurten tul
vien aikana sovellettavaa käyttötoimintaa varten,
ja koko suunnitelmasta valmistui luonnos. lijoen
vesistöä koskeva yhteenvetoraportti maastossa
tehdyista tulvavahinkoselvityksistä valmistui ja tul
vantorjunnan toimintasuunnitelman kokoaminen
ja kirjoittaminen aloitettiin. lisäksi jatkettiin atk-
mallien hyödyntamiseen perustuvaa lijoen vesistön
käytön kehittäniistä.

Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuun
nitelmaan liittyen on yhteist,önä Neuvostoliiton
Tiedeakatemian v esientutkimuslaitoksen kanssa tut
kittu Neuvostoliitossa kehitetyn monialtaisen hyd
rologisen vesitase- ja saannöstelymallin kaytto
mahdollisuuksia Suomen olosuhteissa Mallin käyt
tökelpoisuutta on tutkittu suorittamalla alustavia
säännöstelylaskelmia Vuoksen vesistön pääjärville
tavoitteena selvittää mm, sitä, milla tavoin mallia
voitaisiin käyttää kokonaisvahinkojen vähentimi
seksi sekä poikkeuksellisina tulvakausina etta km
vakausina

Toimintasuunnitelman laatimista poikkeuksellis
ten kuivakausien varalle eräitä Lounais-Suomen
vesistöjä varten jatkettiin valmistuneitten erillissel
vitysten pohjalta.

Säännösteltjen järvien joukossa on useita sellai
sia, joiden säannöstelyn hoito ei enää vastaa nvkyi
siä tarpeita tai joissa lupaehtoja ei kaikissa oloissa
täysin pystytä noudattamaan, Tämän vuoksi laa
dittiin tai oltiin mukana laatimassa monille järville
säännöstelyn muutossuunnitelmia. Kertomusvuon
na valmistuivat Patanan ja Vissaeden säännasteh
jen muutossuunnitelmat, Säännöstelyn muutos-
suunnittelu oli käynnissä litin Pyhäjärvelle Ky
näs-, Kahri- ja Inhottujärville Kivi- ja Levälam
men altaalle, Västerfjardenin makeavcsialtaalle se
kä Seinäjärvelle.

4,6 Tulvasuojelun suunnittelu

Vuoden 1986 suunnitteluohjelmaan sisältyi yhteen
sä runsas 40 pääasiassa tulvasuojelua palvelevaa
hanketta. Niistä yli puolet oli Pohjanmaan kolmer
piirin (Vaasa, Kokkola ja Oulu) alueella. Etela

Suomessa ovat Kokemäenjoen. Karvianjoen ja
Kymijoen vesistöt olleet edelleen merkittävimmät
tulvasuojelun suunnittelukohteet. Kainuun ja Kes
ki-Suomen piireissä ei ollut suunniteltavana yhtään
tulvasuojeluhanketta. Lapin piirissä valmistui Iva
lon pengerrvksen 11-vaiheen suunnitelma, joka luo
vutettiin kunnalle vesioikeuden luvan hakemista
varten.

Vaasan piirin suunnitteluohjelmassa oli 16 pää
asiassa tulvasuojelua pal elevaa vesistöhanketta,
Kyrörjoen vesistössa ns. ylaosan vsistötyon kat
elmustoinituksessa pidettiin alkukokoukset ker
tomusvuoden h.lmikuuss a toimituksessa pyyde
trt lisaselvitkset olivat laadittavana koko vuoden.
\‘esistön ylaosalla olevan Jalasjoen järjestelvstä
valmistui alustas a suunnitelma, jonka tav c itteina
ovat Jalasjoen kirkonkylan tuntumassa olevien jär
vien rantapeltoien ia asutuksen tulvasuojelu ja jär
vien virkistyskayton edistäminen Hankkeen alus
tava kustannusarvio on 22 milj mk. 1 apuanjoen

e istössa valmistui suunnitelma Lapuan kaupun
gin alapuolisesta padosta (kustannusarvio noin 4,4
milj mk). jolla pr ritäar mm jokirantojen v irkis
tyskäHtökelp isuuden parantamiseen ja vesistöistä
aiheutuneider haittojen poistamiseen. Lapuan ala
puolella oli lisäksi käynnissa noin 4 000 peltoheh
taaria suojaavien vanhojen pengerrysten kuntoon
panon suunnittelu a niiden alapuolella Alahärmäs
sa uusien tulvapengerrvsten suunnittelu

Maalahilenjoen arjestelysta, jonka kustannusar
vio on noin 13 milj mk, vesihallitus jätti lupaha
kemuksen vesioikeudLlle ja katselmustoimituksen
alkukokous oli marraskuussa Muita merkittäviä
suunnittelukohteita Vaasan piirissa olivat vuosi
kymm nia vireillä olleet Ilärkmerifjärdenm ranta
pengerrykset Kristiinar kaupungissa, jonka suunni
telman vesihallitus hyväksyi vuoden lopulla, sekä
useita vuosia valmisteltu Närpiönjoen järjestelyn
muutos. osta eraät osasuunnitelmat saatiin val
miiksi.

Kokkolan piirissä Kalajanjoen järjestelyn täy
dennyssuunnitelma (kustannusarvio 3,8 milj. mk)
saatiin valmiiksi ja luovutettun järjestely—yhtiölle
luvanhakua varten, Hankkeen tarkoituksena on
runsaasti painuneiden noin 550 ha:n viljelysaluei
den tulvasuojelu ja valtaojitusten syventäminen.
Lisaksi tulvasuojelusuunnittelu jatkui noin puoles
sakymmenessä vesistossä mm Vääräjoella, Pur
monjoella ja Settijoella Luvanhakuoikeuden saa
tuaan vesihallitus lähetti Purmonjoen ja Ahtävän
joen suuosan kunnostus- ja tulvasuojelusuunnitel
man vesioikeudelle lupakäsittelyyn.

Oulun piirin osalta vesihallitus haki kertomus
vuoden elokuussa vesioikeudelta lupaa Temmes
joen alaosan perkaukselle ja siihen liittyvän venei
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lysataman rakentamiseile. Muhosjoen vläosalla

valmistui kunnan ja Oulun piirin yhteistyönä tulva

suojelusuunnitelma. jonka kustannusarvio on 4,5

milj, mk, Vesioikeudellisen kuvan hakee Muhoksen

kunta. Suunniteltavana oli lisäksi mm. kaksi vesis

töpatoa ja Merijärven pohjoispuolisen pengerryk

sen kuntoonpano Pyhäjokivarressa.

-, 720 2 400
Eteläisessä Suomessa tulvasuojelun suunnittelua

— oli eniten käynnissä Helsingin ja Turun piireissä.

Turun piirissä pääpaino oli kertomusvuonna edel

leen Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen ala-

1 800 avoin osan tulvasuojelun suunnittelussa. Yleissuunnitel

man valmistuminen kuitenkin siirtyi v. 1987 puolel

410 395 le. Hankkeen toteuttamisen alustava kustannusar

vio on noin 100 milj, mk. Samaan vesistöön kuulu-

villa Hauhon reitillä ja Loimijoen yläosalla ranta

pengerrysten suunnittelu oli käynnissä Helsingin
180 180 piirissä. Siihen tulee kuulumaan noin 15 erillistä

pengerrvskohdetta. Turun piirissä valmistui pie

280 280 nehkö Kiskonjoen vesistöön kuuluvan Asteljoen

järjestelysuunnitelma ja myös sitä koskeva katsel

mustoimitus saatiin kertomusvuonna päätökseen.

Kymen piirissä Kymijoella on vesistökohtaisen
13 500 13 500 yleissuunnittelun lisäksi jatkettu Pyhäjärven sään

nöstelvn suunnittelua ja saatu erillisten rantapen

2 040 2 040 gerrysten suunnittelu pääosin valmiiksi. Tampereen

piirissä tulvasuojelusuunnittelun pääpaino on ollut

edelleen Karvianjoen vesistöalueella mm. Merikar

5 000 5 000 vianjoessa ja Siikaisten vesistössä. Mikkelin piirissä

saatiin valmiiksi kaksi Päijänteen rantapengerrys

3 300 3 050 suunnitelmaa sekä yksi Saimaan rantapengerrys ja

Pohjois-Karjalan piirissä viimeiset kolme Saimaan
6200 3450 rantapengerryssuunmtelmaa.

Taulukossa 13 on esitetty yhteenveto vuoden

1986 aikana keskusvirastossa tarkastetuista ja hy

1 600 1 600 väksytyistä sellaisista tulvasuojelusuunnitelmista,

jotka on tarkoitus toteuttaa kokonaan tai osittain

valtion vesistötyönä. Näiden hankkeiden kustan
4 100 4 100 nusarvioiden yhteissumma on lähes 54 milj. mk,

Taulukko 13. Vesihallituksessa v. 1986 tarkistetut ja lv
väksytyt merkittävimmät, pääasiassa tulvasuojelua palve
levat hankesuunnitelmat.

Kustarvio Valtion vesis
Hanke (v. 1986 tötyönä rahoi

kust.taso) tettava osuus
1000mk 1000mk

Hev
— Kirkko-, Sopa-ja Nie

menjärven järjestely,
Myrskylä

Tuv
— Asteljoen järjestely. Per

old
Miv
— Hovilanja Seppälän pen

gerrys, Sysmä

PKv
Vuorilahden pengerrys
(Saimaan rantapenger
rys), Rääkkvlä

— Pietinlahden pengerrys
(Saimaan rantapenger
rys), Liperi

Vav
Maalahdenjoen järjestely,
Maalahti (lupahakemus
vesioikeudelle)

— Närpiönjoen järjestelyn
muutos, vaihe t. Taunus
luoma ja Levajoki, När
piö

— Hyypänjoen järjestely,
Kauhajoki

— Lehmäjoen perkauksen
tävdennys, Isokyrö

— Härkmerifjärdenin pen
gerrvkset. Kristiinankau
punki

Kov
— Vääräjoen järjestely,

Siiponjoen perkaus, Kala-
joki

— Purmonjoen ja Ahtävän
joen suuosan kunnosius
ja tulvasuojelu, Pietarsaa
ri ja Pietarsaaren mlk.
(lupahakemus vesioikeu
delle)

— Kalajanjoen järjestelyn
täydennys. Reisjärvi

Ouv
— Temmesjoen alaosan per

kausja veneilysataman
rakentaminen, Liminka
(lupahakemus vesioikeu
delle)

— Vuolun- ja Ohtuanojan
järjestely, Ruukki

Lav
— Ivalon pengerrys, vaihe

II, tnari

milj mk
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Peooliarvo vuoden 1981 hntotasossa
maanrakennuskustannusodeksin mukaan

— Myönnetyt varat ao vuoden hntatasosso

Yhteensä 53 700 48 000
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Kuva 18. Maankuivatusmäärärahat vuosina 1968—1986.
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josta n. 48 milj, mk tultaneen toteuttamaan valtion velauhdutusvoimalaitoshankkeet. Suunnittelun pai
varoin. Taulukon hankesuunnitelmat on tehty osit- nopiste oli Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
tain jo ennen vuotta 1986 ja puolella niistä on jo Kainuussa laadittiin lisäksi toiminnnan ohjaami
lainvoimainen toteuttamistapa. seksi turvetuotantosoiden kuntoopanon yleissuun

Vesistöjärjestely- ja säännöstelysuunnitelmat on nitelma ja vastaava suunnittelu käynnistettiin Pu
laadittu pääasiassa vesipiireissä. Useimmissa ta- dasjärven seudulla.
pauksissa suunnitteluun on osallistunut suunnite
lualueen eri etupiireja edustava toimikunta tai neu
vottelukunta

4 8 Kalatalouteen liittyva suunnittelu

Vesihallitus osallistui edelhsvuosien tapaan luon
4 7 Maankuivatuksen ja turvetuotanto noravintolammikoiden suunnitteluun ja toteutta

alueiden kuntoonpanon suunnittelu miseen yhteistoiminnassa Riista ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen kanssa Kertomusvuonna tarkis

Maankuivatuksen suunnittelu tettun ja lahetettnn tutkimusiaitokselle toteutta
Maankuivatuksen suunnittelua koskevat ohjeet mispaatoksen tekemista varten seitseman luonnon
(Vesihallituksen tiedotus 278) lahetettiin vuoden ravintolammikon suunnitelmat Kyseisten lammi
koekayton jalkeen piirien kayttoon Ohjeilla pyri koiden vesipinta ala oli yhteensa n 80 ha ja niiden
taan siihen etta maataloudessa tapahtuneet muu toteuttamiskustannuksiksi arvioitiin noin 2 5 milj
tokset ja ympariston seka maiseman viihtvvvytta mk Luonnonravintolammikoiden rakentamissuun
koskeva lisaantynyt an ostus otetaan suunnittelus nitelmia oli vesihalhtuksessa kertomusvuoden lo
sa entistä paremmin huomioon. pulla jatkokäsittelyä odottamassa toistakymmentä.

Maankuivatukseen osoitettujen varojen reaaliar- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toi
vo on 1980-luvun alkuvuosina noussut merkittä- meksiannosta vesihallitus jatkoi seuraavien kalan
västi ja maankuivatustoiminta on elpynyt. Maan- viljelylaitosten suunnittelua;
kuivatuksen suunnittelua koskevien ohjeiden ja ve- Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitos Enonkoski
sihallinnon piirtämisohjeiden ansiosta on myös Hakasuon kalanviljelylaitos Paltamo
suunnitelmien taso parantanut. Rahoituslain mu- Leustojärven kalanviljelylaitos Muonio
kaiset määrärahat ja niiden reaaliarvo muuttuivat Porraskosken kalanviljelylaitos Lammi
vuosina 1968—1986 kuvan 18 mukaisesti Kerto Kalojen rodunjalostuslaitos Nilsia
musvuonna oli maankuivatuslainoihin ja avustuk Pieksankoski
sun kaytettavissa valtion varoja yhteensa 22 5 Laukaan keskuskalanviljely Laukaa
milj mk laitoksen saneeraus

Vuonna 1986 lahetettiin maatilahallitukseen 174 Lisaksi aloitettiin lohiemokalojen pyynti ja sai
hanketta rahoitusta varten Myonteisen rahoitus lytystilojen suunnittelu Harja’ allassa ja Merikar
paatoksen maatilahallitus teki 140 hankkeesta joi vialla Kertomusvuonna valmistuivat Laukaan lai
den kustannusarvio on yhteensa noin 21 milj mk toksen saneeraussuunnitelma seka maa ja metsata
Rahoitettujen kuivatussuunnitelmien hyotyala oli lousministerion toimeksiannosta laadittu Pisan ka
yhteensa 6 648 ha josta peltoa 5 868 ha eli 88 % lanviljelylaitoksen kunnostussuunnitelma (Rovanie
Maatilahallitus hylkasi kertomusvuonna 12 hanket men mlk) Hankkeiden laajuutta kuvaa se etta ra
ta kenteilla olevien laitosten loppuunsaattaminen ja

suunnitteilla olevien laitosten rakentaminen edel
lyttaa viela yhteensa n 250 milj mk n investointe

Turvetuotantoalueiden kuntoopanon suunnittelu
ja

Vesihallinto suunnitteli ja toteutti kertomusvuonna Kalataloudellisten kunnostusten suunnittelu pe
useita turvetuotantoalueiden kuntoopanotoita rustuu maa ja metsatalousministerion hankekoh
Toiminta perustuu valtioneu oston paatokseen taisiin toimeksiantoihin Kunnostusten suunnitte
14 6 1984 Vesihalhnnon osuus kuntoopanosta voi luun kaytetaan etupaassa valtion tulo ja menoar
sisaltaa soiden kuivatus vesiensuojelu ja tietoita viossa kalataloudellisiin kunnostuksiin osoitettuja
Suunnittelu käynnistetään turvetuottajan aloittees- määrärahoja. Vuonna 1986 suunniteltavana oli yh
ta. Suunnitteluun ja rakentamiseen käytetään yk- teensä 23 kalataloudellista kunnostusta, joista 19
sinomaan työllisyysvaroja. koski virtavesiä. Neljässä hankkeessa oli kysymys

Turvetuotantosoiden kuntoopanon suunnittelu kalatien, rantautumispaikkojen ja kalakentän ra
on kertomusvuonna selvästi lisääntynyt. Tähän kentamisesta tai apajapaikkojen raivauksista. Lou
ovat vaikuttaneet useat uudet turvelämpö- tai tur- nais-Suomea ja koko Pohjanmaata lukuun otta
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J äwvedenpuhdistamoiden rakentamisessa on jonduttu yhä enemmän kiinnittämään huomiota myös

pieniin laitoksiin. Kuvissa Pnrmon jätevedenpuhdistamorakennus ja siinä sijaitseva bioroottori. Puh

distamon mitoitusvirtaama on 8,6 m3 /h.
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matta suunnittelukohteita oli kaikissa vesipiireissä
ja suunnittelun pääpaino oli Keski- ja Itä-Suomen
järvivesistöissä, Kertomusvuonna valmistui kaksi
suunnitelmaa: Keihärinkosken kalataloudellinen
kunnostus Keski-Suomen piirissä ja Ylitornion jär
vialueen apajapaikkojen puhdistus Lapissa.

4.9 Uiton suunnittelu

Uittosääntöjen uudistamista ja vahvistamista kos
keva suunnittelu kohdistui pääasiassa Saaristome
relle, Saimaalle sekä Kymijoen ja Kokemäenjoen
vesistöille sekä Perämerelle, Säännöstelyn uitolle
aiheuttamia vaikutuksia selvitettiin Pohjois-Suo
messa. Seutukaavaliittojen uittoa koskevat selvi
tykset ovat tärkeimmillä uittoalueilla valmistuneet
vuoden 1985 kuluessa vesihallinnon edustajien
myötävaikutuksella. Lisäksi on uittoa koskevia
lausuntoja annettu vahvistettavana olevista seutu
kaavoista. Pudotus-, jäälleajo- ym. uiton toiminta-
paikkojen kartoitus sekä uittojätteiden esiintymis
paikkojen poistamista koskeva suunnittelu on jat
kunut edelleen.

Käytöstä pois jääneillä uittovävlillä jatkettiin
uittosääntöjen kumoamisen suunnittelua. Vesioi
keuksiin jätettiin yhteensä 14 uittosääntöjen kumoa
mishakemusta, joista tärkeimpänä voidaan mainita
lijoen vesistöön kuuluva Livojen vesistöä koskeva
hakemus. Osa suunnittelusta on koskenut katsel
mustoimituksissa käsiteltävinä olevien uiton toi
mintapaikkojen vaihtoehtoisten kohteiden selvit
tämistä. Edelleen on suunniteltu ns. entisöitävien
uittoväylien kalataloudellisten tai virkistyskäyttö
edellytysten kehittämistä.

Erikseen on syytä mainita Kemijokikomitean
suosittamien. lähinnä vesistöjen moninaiskäyttöä
edistävien toimenpiteiden suunnittelu, josta pää
vastuun kantaa Lapin vesipiiri. Vesihallitus osallis
tuu yhdessä uittoyhdistyksen. metsähallituksen,
Rautaruukki Oy:n ja voimayhtiöiden kanssa Oulun
yliopiston toimesta suoritettavaan uittolaitteiden
kehittämisprojektiin.

5. RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITO
TOIMINTA

5.1 Rakennustoiminta

Vesihallituksen rakentamiseen ja vesistörakentei
den kunnossapitoon käyttämät työmäärärahat oli
vat kertomusvuonna noin 146,3 milj. mk, missä on
lisäystä edelliseen vuoteen 3 %.

Rakennustyöt

Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 445, joista val
mistui vuoden loppuun mennessä 153. Hanketyy
peittäin ne jakautuivat seuraavasti:

Vesihuoltohankkeet
Kunnostushankkeet
Veneily- ja muut virkistys
käyttöhankkeet
Säännöstelyhankkeet
Järjestelyhankkeet
Maankuivatushankkeet
Kalataloushankkeet
Uittohankkeet
Turvesoiden kuivatushankkeet
Muut rakennushankkeet

Yhteensä 445 153
Käynnissä olleiden valtion vesihuoltotöiden val

tion kustannusosuus oli 102,0 milj. mk. Kuntien
osuudet mukaan luettuna näiden töiden kokonais
kustannusarvioksi tulee 270 milj. mk.

Vesistötöiden painopiste oli edelleen Pohjan
maan vesistösuunniteimien toteuttamisessa.

Huomattavimmista käynnissä olleista vesistö
hankkeista mainittakoon seuraavat:

Kustannus- Myönnetyt
arvio määrärahat

milj. mk milj. mk

Säännöstely- ja järjestely-
hankkeet
— Kyrönjoen vesistö

taI oussuu ii n itelma
— Kalajoen keskiosan

järjestely
— Perhojoen keskiosan

järviryhmän säännöstely

Kunnostus-. vesiensuojelu
ja veneilyhankkeet
— Liakanjoen suualueen

ruoppaus
— Vihannin Kirkkojärven

kunnostaminen
— Siikajoen kunnostus

välillä Lämsänkoski—
La m uj ok isu u

Huomattavin yksittäinen kertomusvuonna käyn
nistynyt työ oli Urpalanjoen järjestely, jonka hyö
tyalueet sijaitsevat pääasiassa Luumäellä. Hank
keen kustannusarvio, joka on kokonaisuudessaan
valtion osuutta, on 13,3 milj. mk. Vesiensuojelua
palvelevista vesihuoltotöistä oli merkittävin aloitet

käynnissä valmistui
kpl kpl

57 23
24 5
19 II

3 2
50 14

200 74
26 6
18 4
29 10
19 4

205.1 4,0

61,2 4,5

38,6 4,6

6,4 1,8

3,4 0,7

3,0 0,3
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tu kohde Nummi-Pusulan syöttövesijohto ja siirto
viemäri, Hankkeen kustannusarvio on 6,2 milj, mk,
josta valtion osuus on 1,3 milj. mk. Veneilyä palve
levista kertomusvuonna aloitetuista töistä olivat
huomattavimmat Onkalon venereitti Simossa ja
Vaalan veneilysatama Vaalassa. Edellisen hank
ks.en kustannuksista oli valtion osuus 1,4 milj mk
ja jälkimmaisen 0,6 milj, mk. Käynnistyneista kun
nostushankkeista mainittakoon Kiuruveden poh
joisosan kunnostus Kiuruvedellä, jossa valtion
osuus kustannuksista on 1,6 milj mk. Uudentyyp
pisenä työkohteena on Lievestuoreen Lipeälammen
ympärysojien kaivu Laukaalla

Maankuivatustyot ovat käsittäneet sekä tie- että
kuivatushankkeita, Valmistuneissa kuivatushank
keissa oli saatu hyötyalue yhteensEl 11 000 ha.

Kalatalouteen liittyvä rakentamistoiminta jatkui
edelleen vilkkaana. Kertomusvuonna oli käynnissä
sekä kalanviljelylaitosten että luonnonravintolam
mikoiden rakennustöitä. Huomattavimmat hank
keet olivat Hakasuon kalanviljelylaitos Paltamossa
ja Leustojärven kalanviljelylaitos Muoniossa

Kertomusvuonna oli kaivukoneiden kayttötun
timäärä rakennustöissä 175 900 h, mistä omien ko
neiden osuus oli 96 600 h.

Kaivukoneiden kapasiteettitutkimuksia on jat
kettu ja tulosten käsittelyä varten on kehitetty tie
tokoneille työntutkimusrekisteri, jolla tulosten kä
sittely tehostuu ja helpottuu.

Kertomusvuoden rakennustöiden ladjuuttd ku
vaavat tuotekohtaiset valmistusluvut:

— siirretyt massat
kalliolouhinta

— avouomat poikkil. > 5 m2
avouomat poikkil <5 m2
maapadot ja penkereet

— saannöstelypadot
pohjapadot ja putousportaat

— pumppaamot
— tiot

— tiet ummut
— sillat

rakennukset
vesijohtolinjat

— viemärilinjat
— putkiojat
— laskeutusaltaat

Rahoitus

Työmäärärahoja käytettiin kaikkiaan 146,3 milj.
mk. Tästä on työllisyystyömädrärahojen osuus 66,9
milj. mk. Käytetyt työmäärärahat on esitetty tar
kemmin kuvassa 19.

Orcct yM

mu der te meks
celO cc tehdyt tyot

00 s se Tyot syys Shleensu

Ves huottohurkkeel 13 21 346 23,7
2 4cr o tushuekkre 23 3,6 69 4,0
3 Veeely u rruut vrtcstyshonkkeet 2,3 ‘.8 7, 4 9
4 Sucerrostetyhcnkkeet 4 — 40 2,7
5 Jtlr}eete yhcrrkkeet 21 2 6 0 27 2 16 6
6 Mucnku cctsshcr,kkeet 214 — 21,4 14 6
7 Katclctcushcrrkkeel 46 5 9 10 5 7,2
6 Udlchcnkkeet 1,7 0,6 2 3 1 6
9 Turuesc der ku uuluchurkkoet — 13,9 13,9 9 5

10 Melu—ja kurrrcsscp tohcnkkeel 5,5 1 2 6,1 4 6
11 Suurre tIeto u lutkcerushcrkjreet 30 65 11 5 7 6

Mccl ukenncshurrkkeel 0 3 0,9 1,2 0,9

79,4 66 9 1463 100

26,1

j73 5cr.. cc ccl ycncuoruruhcl 23,7
220 222

L] Tyc syys —

6

102
‘ 7,8 95

Kuu

Kuva 19. Ktiytetyt työmtitirärahai 1.1 .—31.1 2.1986.

KÄYTETYT TYÖMÄÄRÄRAHAT
VESI P11 R EI T TAI N

7 600 000 m3itd
54 000 m3itd

168 000 m
840 000 m
260 000 m3itd

19 kpl

69 kpl
17 kpl

60 000 m
6 400 m

38 kpl
6 kpl

309 000 m
48 000 m

740 m
13 kpl

Kuva 20. Vesihallinnon rakentamisen ja kunnossapidon ko
konaistyösoimavahvuus vuosina 1984—1986.



33

Työvoima

Työ- ja kunnossapitomäärärahoin palkattu työvoi
ma on kertomusvuonna ollut yhteensä 9 622 htkk.
Työvoiman keskivahvuus on siten ollut 802 henki
löä/kk. jolloin työllistämiskustannukseksi saadaan
15 200 mk/henkilötyökuukausi. Kokonaistyövoi
ma kuukausittain on esitetty kuvassa 20.

Tvömuoto

Maansiirtotöistä oli vesihallinnon omien tvökonei
den osuus kaikkiaan noin 45 Siltojen, pump
puamoiden, säännöstelypatojen ym. rakentamises
sa oli oman työn osuus noin 50 c.

5.2 Kunnossapito

Vesistörakenteiden kunnossapito

Valtion hoidossa olevien vesistörakenteiden kun
nossapitoon käytettiin vesistöjen hoidon määrära
haa noin 2,3 milj. mkja työllisyysmäärärahaa noin
1,2 milj. mk, Pääosa vesistörakenteiden kunnossa
pidosta tapahtui Kymen. Vaasan. Kokkolan ja Ou
lun vesipiirien alueilla ja käsitti rakenteiden kor
jauksia ja kunnossapitotöitä. patojen perusparan
nustöitä. määräaikaistarkastuksia ja tarkkailuoh
jelmien mukaisen valvonnan sekä patoturvallisuus
selvityksiä. Kertoniusvuonna jatkettiin vesihalli
tuksen patoturvallisuustyöryhmän esittämiä pato
jen perusparannustöitä, joihin käytettiin yhteensä
noin 0,6 milj. mk. Lisäksi Oulun ja Lapin vesipii
rien alueilla suoritettiin työllisyysvaroin kunnossa
pidon luonteisia vesistömuutosten korlaustöitä ku
ten svöpvneiden rantojen suojausta ja turvelautto
jen poistamista sekä luonnonravintolammikoiden
kunnossapitoa.

Vesihallitus antoi 23.9.1986 jääpatojen turvalli
suusohjeet, jotka täydentävät vesihallituksen vuon
na 1985 antamia patoturvallisuusohjeita. Patojen
tarkastustoiminta, jonka perusteella laadittavat
turvallisuustarkkailuohjelmat on määrätty tehtä
väksi 1.7,1987 mennessä, lisääntyi kertomusvuon
na. Koska riittävän asianmukaisia turvallisuus
tarkkailuohjelmia ei kuitenkaan ehdittäne laatia
määräaikaan mennessä kaikille padoille. vesihalli
tus on esittänyt määräajan pidentämistä vuoden
1988 loppuun.

Valmiiden maankuivatustöiden kunnossapitovalvonta

Kertomusvuonna tehtiin 248 kunnossapitotarkas
tusta. joissa tarkastettavaa uomaa oli noin
1 320 km ja hvötyaluetta noin 24 500 ha. Tarkas

tuksissa selvitettiin. miten osakkaat ja hvödvnsaa
jat ovat huolehtineet kunnossapidosta ja hyöty-
alueen käyttöönotosta, Tarkastuksien perusteella
annettiin tarvittaessa kunnostuskehotuksia ja asian
tuntija-apua ilmenneiden puutteiden poistamiseksi.
Kun suuri osa hankkeista on toteutettu yli 30 vuot
ta sitten, johtuvat todetut puutteet yhä useammin
pelkästä iästä ja nykyajan uusista tarpeista.

5.3 Jääpatojen ja äkillisten tulvien
torjunta

Kevään jääpatotulvat olivat koko maassa verraten
vähäisiä, vaikka jäät olivatkin erityisesti Pohjois-
Suomessa yleensä keskimääräistä vahvempia. Sula
minen tapahtui suhteellisen m’,öhään ja nopeasti.
Ennakkotoimenpiteille suotuisat olosuhteet osal
taan vaikuttivat, ettei vaikeita jääpatoja päässyt
syntymään.

Syksyn hyytötulvat olivat paikoin vaikeita syk
syn runsasvetisyydestä ja vesistöjen myöhään syn
tyneestä jääpeitteestä sekä vuoden lopulla aIka
neesta ankarasta pakkaskaudesta johtuen. Hyytö
tulvatilanne jatkui vuoden vaihteen yli.

Ennakkotoimenpiteistä sekä jääpatojen ja hvv
detulvien toriunnasta aiheutui yhteensä noin
600 000 markan kustannukset.

5.4 Öljyvahinkojen torjunta

Alusöljvvahinkojen torjuntaa koskevat kuntien ka
lustohankintakustannukset olivat kertomusvuonna
kuntien ilmoitusten perusteella yhteensä noin 7.8
milj. mk ja maa-alueiden kalustohankintakustan
nukset yhteensä 3.0 m1t. mk.

Kuntien vuosi-ilmoitusten perusteella öljyvahin
kojen määrä oli vuonna 1986 yhteensä 2 063 ja öl
jyvahinkojen torjunnan kustannukset seuraavat:

— Vahinkojen torjuntakustannukset 4 155 000 mk
Torjuntakaluston hankinta—
kustannukset 10 805 800 mk

— Koulutuskustannukset 282 000 mk
— Torjuntavalmiuden ylläpito-

kustannukset 2 428 000 mk

Yhteensä 17 670 000 mk

Vahinkojen lukumäärästä oli 8 % kohdistunut
ns. tärkeisiin pohjavesialueisiin. 13 % vesistöön ja
79 - muualle. Eniten vahinkotapauksia. eli 58 1?7c
kaikista vahingoista, ilmoitettiin Helsingin (602).
Turun (298) ja Tampereen (266) vesipurien alueilta.
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Öljyvahinkojen torjunnan kustannuksia koskevia

korvaushakemuksia vesihallitus käsitteli 269 kap

paletta.
Öljyvahinkolainsäädännön uudistamisesta joh

tuen alusöljyvahinkojen torjunta määrättiin siirty

mään 1.3.1987 lukien ympäristöministeriöltä vesi-

ja ympäristöhallituksen hoidettavaksi.

6. VALTION OSALLISTUMINEN VE
SIHUOLTO JA VESIENSUOJELU
INVESTOINTIEN RAHOITUKSEEN

6.1 Vesihuoltoinvestointien rahoitus

Vesihallituksen vuonna 1986 suorittaman tieduste
un mukaan käytettiin vuonna 1985 vesi- ja viemä

rilaitosten rakentamiseen 1,12 miljardia markkaa.
mikä on reaaliarvoltaan hieman enemmän kuin
vuonna 1984. Investoinnit olivat asukasta kohti
laskettuna 228 markkaa vuonna 1985. Vesihuolto
laitosten rakennustustannukset vuonna 1985 vesi
piireittäin on esitetty kuvassa 21. Jätevedenpuhdis
tamoiden rakentamiseen käytettiin 102 milj, mk,
mikä on reaaliarvoltaan noin 20 % enemmän kuin
vuonna 1984.

Korkotukilainat

Korkotukilain :illa rahoitettujen vesihuoltotöiden
kokonaiskustannukset vuonna 1986 olivat 369 milj.

mk, josta korkotukilainojen osuus oli 120 milj, mk.

Edellä mainittujen vesihuoltotöiden työllistävä vai

kutus oli noin 11 800 henkilötyökuukautta. Vuo

den 1986 työsaavutukset olivat seuraavat:

— vesijohtoa rakennettiin 1 306 km
viemäriä rakennettiin 307 km

— vedenottamoita rakennettiin 60 kpl

— vedenkäsittelylaitoksia rakennettiin 9 kpl

— jätevedenpuhdistamoita rakennettiin tai 31 kpl

laajennettiin

Vuodeksi 1986 anoi korkotukilainaa 388 hakijaa

yhteensä 379 milj, mk kustannusarvioltaan yhteen

sä 542 milj. mk:n töitä varten. Korkotukilainaa hy

väksyttiin vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden
rakentamiseen 300 hakijalle yhteensä 101 milj, mk

ja vesiensuojeluinvestointien toteuttamiseen 69 ha

kijalle yhteensä 41 milj. mk.

Valtion avustukset vesihuoltolaitteiden rakentamiseen

Yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin tarkoitetun
avustushakemuksen vuodeksi 1986 oli jättänyt 364

5

Kuva 21. Yhdyskuntien vesihuoltolaitosten rakennuskustan
nukset vuonna 1985 vesipiireittäin.

hakijaa haetun avustusmäärän ollessa yhteensä 183
milj. mk. Vesihallitus myönsi vedenhankinta- ja
viemäröintitoimenpiteisiin avustusta 258 hakijalle
yhteensä 24 milj. mk ja vesiensuojelutoimenpitei
sun 59 hakijalle yhteensä 8,5 milj. mk.

Valtion tulo - ja menoarvion momentin 34.50.62
(Työllisvysperusteinen valtionapu investointeihin)
kohdalta työvoimaministeriö oikeutti vesihallituk
sen myöntämään avustuksia vesihuoltolaitteiden
rakentamiseen vuonna 1986 yhteensä 3,5 milj. mk.

Maatilalain perusteella myönnetyt vesihuoliolainat

Vuonna 1986 maatilalain perusteella myönnettiin
166 lainaa maatilatalouden kehittämisrahaston va
roista yhteensä 3 milj. mk ja 141 korkotukilainaa
luottolaitosten varoista yhteensä 2.9 milj. mk. Ve
sihallitus käsitteli kertomusvuonna 450 maatilalain
mukaista hakemusta uesihuoltolainaa varten,

Valtion vesihuoltotyöt

Vesihallitus teki maa- ja metsätalousministeriön
hyväksyttyä sopimusluonnokset vuonna 1986 seu

Koko maa:

Vosihaoltolaiioksat

I9 miIi. mk
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raavia valtion vesihuoltotöitä koskevat sopimukset:

— Enonkosken sybttövesijohto, Enonkoski
— Hirvensalmen syöttövesijohto, Hirvensalmi
— Juvan syöttövesijohto, Juva
— Sulkavan syöttövesijohto, Sulkava
— Käsämän söttösesijohto, Liperi
— Martonvaaran syöttö- ja yhdysvesijohto, Juuka

ja Polvijärvi
— Murtoi-Jylmän syöttövesijohto, Tohmajärvi
— Alavus-Peräseinäjoen yhdysvesijohto, Alavus ja

Peräseinäjoki
— Hoikanperiin ja Puralankysän ym. runkovesi

johdot, Kivijärvi
— Tammijärven syöttövesijohto, Luhanka ja Jout

sa
— Oulainen-Tuomiperä yhdysvesijohto, Oulainen

ja Ylivieska
— Pulkkila-Piippolan syortö- ja yhdysvesijohto,

Pulkkila ja Piippola
— Otanmäen syöttövesijohto, Vuolijoki
— Pömiö-Haarainkankaan syöttövesijohto. Simo
— Tapionniemi-Kostamon yhdysvesijohto, Kemi-

järvi
— Viitaskoski-Könölä-Tornionkummun yhdyss esi

johto Keminmaa ja Tornio

Ympäristöministeriön hyväksttyä sopimusluon
nokset teki vesihallitus vuonna 1986 seuraavia ve

siensuojelua palvelevia valtion vesihuoltotöitä kos
kevat sopimukset:

— Nummi-Pusulan syöttövesijohto ja siirtoviemäri,
Nummi-Pusula

— Perniön asemanseudun siirto iemäri, Perniö
— Puumalan siirtoiemäri, Puumala
— Kurenalan taajaman siirtoviemäri, Pudasjärvi
— Päivärinteen siirtoviemari. Muhos

Näiden sekä ennen vuotta 1986 tehtyjen sopi

musten sisältämien vesihuoltotöiden kustannukset
ja valtion osuus näistä on esitetty vesipiireittäin

taulukossa 14.

Taulukko 14, Valtion vesiensuojelu-ja vesihuoltotyöt 31.12.1986 mennessä.

Helsingin
Turun
Tampereen
Kymen
Mikkelin
Kuopion
Pohjois-Karjalan
Vaasan
Keski-Suomen
Kokkolan
Oulun
Kainuun
Lapin

Valtion osuus
edellisestä

1 000 mk

13 350
11 360
15 600
13 960
15 610
36 638
19 800
36 950
35 230
21 460
32 570
13 100
47 430

Xi Sisältää tulo’ ja menoarviossa olevan 32,5 mmkn
ohella peruuntuneista avustuksista kertyneen 1.2mmkn
uudelleen jaon

Kuva 22. Valtion rahoitustuki vuonna 1986 yhdyskuntien
vesihuoltoon vesipiireittiiin.

Töiden Kokonais
Vesipiiri lukumäärä kustannusarvio

1 000 mk

8 316 050
9 27700
6 59200

11 131800
13 53370
17 114847
21 62380
18 118760
25 137235
10 64600
27 134382

8 52050
31 157350
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Saostuskaivolietteitä kuljetettiin ennen enimmäkseen kaatopaikoille, missä ne olivat ongelmallisia.
Nykyään järjestetään pienillekin jätevedenpuhdistamoille sakokaivolietteen vastaanotto, Kuvassa
Munsalan jätevedenpuhdistamolla tulosuppilo alumiinikansineen ja loka-auton letkuliitäntöineen,

O
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6.2 Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien
rahoitus

Teollisuuden vesiensuojeluinvestointten rahoittami
seksi oli valtion vuoden 1986 tulo- ja menoarvion
perusteella mahdollista hyväksyä korkotuktlainoik
si luottolaitosten varoista mvönnettäviä lainoja 55
milj. mk. Aikaisemmista vuosista poiketen budjetti-
lainoja vientimaksulainojen kuoletuksina kertyvistä
varoista ei enää vuonna 1986 ollut käytettävissä.

Korkotukea haki yhdeksän yritYstä vuonna 1986
yhteensä 13 hankkeeseen, joiden yhteinen inves
tointimeno oli arvioitu 66 milj. mk:ksi. Hakemuk
set sisälsivät viisi massa- ja paperiteollisuuden han

ketta kustannusarvioltaan yhteensä 26 milj, mk se
kä kahdeksan muun teollisuuden hanketta yhteen
sä 40 milj. mk. Korkotukea haettiin kertomus-
vuonna 25 milj, mk:n luotoille.

Korkotukilainoiksi hyväksyttiin kertomusvuon
na yhteentoista kohteeseen yhteensä 11 luottoa,
joiden yhteismäärä oli 20.3 milj, mk. Lainoitetuissa
11 hankkeessa investointien vesiensuojelulainoitus
kelpoiseksi hyväksytty osuus oli 54.6 milj. mk.
Hankkeiden arvioitu valmistuminen ajoittuu vuo
sille 1986—1987. Lainoitetut hankkeet on esitetty

taulukossa 15.

Vuonna 1986 maksettiin korkotukea teollisuu

den vesiensuojelukorkotukilainoille 4,9 milj, mk.

Taulukko 15. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin vuonna 1986 myönnetyt lainat.

Investointi Lainat
Lainan saaja ja investointikunta

Kustannus- VaIm istumis- Korkotu k i- M B F: n
arvio vuosi lainat lainat)

1 001) mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk

0 lmpregno Ah. Hamina 100 1987 70 —

Oy Kasviöljv-Växtolje Ab. Vihanti 6 600 1987 2 500 2 500
Oy Kvro Ah. Hämeenkvrö 9 540 1987 3 672 3 672
t.iliendalin Osuusmeijeri. Liljendal 1 130 1987 790 —

Oy Mannerin Konepaja Ah, Hanko 600 1986 230 —

Meisä-Serla Oy (Kirkniemi). Lohjan mlk 2 788 1987 1 073 1 073
Metsä-Serla Oy. Savon Sellun Tehtaat. Kuopio 2 300 1986 885 885
Orion-Yhtymä lv Fermion. Hanko 5 l50 1987 1 982 1 982
Ovako Oy Ah (Koverhar). Hanko 10 350 1987 2 934 3 984
Suomen Sokeri Oy. Hanko 5 150 1987 1 982 1 982
Suomen Sokeri Oy (Porkkala), Kirkkonummi 10 900 1987 4 196 4 196

Yhteensä 54608 20314 20274

Mortgage Bank of Finland Ltd (MBF) on tehnyt lainanmyöntämispäätöksensä vuoden 1987 puolella. Sisältää vain
MBF:n vesi- ja ympäristöhallituksen esityksestä myöntämät lainat.

Taulukko 16. Teollisuuden vesiensuojeluun vuosina 1974—1986 myönnetyt, kokonaisrahoitusjärjestelmän mukaiset
lainat.

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

yhteensä käyvin hinnoin1t
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 1 1,1 2.226 3 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
1982 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
1986 — 25.0 4.954 — 20.2 45.2 54,6

Yhteensä 137,6 371.3 29,2 15,9 497.1 021,1 1348,6

Jatkorahoitusta saaneiden hankkeiden investointimenot ovat ensimmäisen lainavuoden kohdalla.
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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 kokonaisrahoituslärjestelmän
puitteissa vuosina 1974—1986 myönnetyistä lai
noista.

7,
TOIMINTA JA VELVOITTEIDEN
HOITO

7.1 Säännöstelyjen käyttö
Vuoden 1986 alussa olivat vedenpinnat useimmissa
säännöstellyissä järvissä. kuten myös luonnonmu
kaisissa järvissä. keskimääräistä ylempänä ja juok

sutukset niistä keskimääräistä suurempia. Lumi
peitteen vesiarvo oli kuitenkin ajankohtaan nähden
normaali, ja osittain lähes sateettoman helmikuun
johdosta poikkeuksellisten kevättulvien esiintymis
mahdollisuudet pienenivät kevään lähestyessä.

Säännöstellvissä vesistö issä kevättulvat jäivätkin
keskimääräisiksi ja mm. Kvmiioen alaosan viraama
kyettiin Päijänteen juoksutussupistusten avulla pi
tämään koko kevään lähes vakiosuuruisena. Tul
vavahingoilta ei kuitenkaan voitu kokonaan vält
tyä säännöstelyilläkään, koska erityisesti Pohjois-
Pohjanmaalla esiintyneet poikkeuksellisen runsaat
kaatosateet sattuivat lumen sulamiskauden loppu-
puolelle, jolloin tekoaltaat olivat jo täyttyneet. Va
hinkoalue rajoittui pääasiassa Siikajoelle.

Erittäin lämpimän ja vähäsateisen kesäkuun
johdosta säännöstelyjen käyttöön liittyvät toimen
piteet painottuivat kesällå vedenpintojen liiallisen
alenemisen estämiseen, Syksyllä tilanne muuttui
kuitenkin koko maassa Pohjois-Lappia lukuunot
tamatta päinvastaiseksi. Elokuussa alkanut erittäin
runsassateinen jakso kesti lähes vuoden loppuun
asti. mistä johtuen vedenkorkeudet ja vrtaamat
olivat säännöstellvissäkin vesistöissä vuoden lop—

Kuva 23. Paijänteen säännöstelty ,‘edenkorkeus Kalkkisen yfäasteikolla vuonna 1986 ja havaintojakson 1964—1982 sään
nöstellyt keski-ja ääriarvot.
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pupuolella ajankohtaan nähden harvinaisen suuret.
Lappa- ja Evijärvelle haettiin tilanteen johdosta jo
pa poikkeuslupa riittävän suuren varastotilan ai
kaansaamiseksi kevään 1987 sulamisvesille.

Edellisen vuoden tapaan oli vuoden lopulla
säännöstelyjen käytössä tärkeintä suurten virtaa
mien ja ankarien pakkasten aiheuttamien hyyde
tulvien pienentäminen. Ahtävänjoella tarvittavat
toimenpiteet oli ennakoitu aiemmin mainittua
poikkeuslupaa haettaessa.

7.2 Hoito- ja tarkkailuvelvoitteiden täyt
täminen ja säännöstelyjen vaikutusten
selvittäminen

Vesihallitus on vesistön säännöstely-, järjestely
tms. hankkeisiin liittyvissä lupapäätöksissä velvoi
tettu selvittämään hankkeista kalataloudelle ja ve
den laadulle aiheutuvia vaikutuksia sekä istutta
maan kalanpoikasia aiheutettujen vahinkojen kom
pensoimiseksi.

Vesihallitus on vastannut seuraavista kalanistu
tuksista vuonna 1986:

1 314 000 siikaa yksikesäisinä
45 700 Inarin kaksivuotiaina

nieriää
276 290 järvi- kaksivuotiaina

taimenta
525 000 siikaa yksikesäisinä

31 500 järvi- kaksi- ja
taimenta kolmivuotiaina

73 000 haukea esikesäisinä
5 600 harjusta yksikesäisinä

36 000 haukea vastakuoriutu
neina
yksikesäisinä
yksikesäisinä
kaksivuotiaina

yksikesäisinä
kaksi- tai
kolmivuotiaina
yksikesäisinä
yksikesäisinä
yksikesäisinä
kaksivuotiaina

427 000 siikaa
469 000 siikaa

4 000 meri
taimenta

185 000 siikaa
6 200 järvi

taimenta
50 000 siikaa
48 000 siikaa
46 000 siikaa

1 200 järvi
taimenta

200 000 siikaa yksikesäisinä

Säännöstelyjen ja vesistörakentamisen vaikutuk
sia tarkkailtiin ja omien hankkeiden hoitomahdol
lisuuksia selvitettiin sekä vesipiirien omana työnä
että yhteistyössä muiden viranomaisten, tutkimus
laitosten ja yliopistojen kanssa. Vesihallituksen,
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen reaktorila
boratorion ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslai
toksen yhteistyönä aloitettiin järvien säännöstelyn
kalataloudellisia vaikutuksia kuvaavan systeemi-
mallin kehittäminen.

Vesihallituksen toteuttamien vesistöhankkeiden
kalataloudelliset ja veden laatuun liittyvät hoito- ja
tarkkailukustannukset kalanviljelylaitosten ja luon
nonravintolammikoiden rakentamiskustannuksia
lukuunottamatta olivat vuonna 1986 noin 6 milj.
mk, Lukuun eivät sisälly Oulujärven ja Muhosjoen
eivätkä Päijänteen velvoitekustannukset.

7.3 Yleisten vesialueiden hallinta ja hoito

Maanmittaushallituksessa oli vireillä yhteensä 33
yleisten vesialueiden rajaa koskevaa rajankäynti
toimitusta. Näistä kuudessatoista pidettiin toimi
tuskokouksia tai oikeuden istuntoja, joissa vesihal
lituksella oli valtion etu valvottavana.

Merenpohjan tutkimuslupia annettiin kaksi, ja
Kotkan kaupungin kanssa tehtiin sopimus 1
milj. m3:n merisoran nostosta kaupungin tarpeisiin.
Vesialueen esivuokrasopimuksia kalankasvatusta
varten tehtiin kahdeksan yrittäjän kanssa ja kalas
tusmajojen pitämiseen oikeuttavia maanvuokraso
pimuksia tehtiin kolmen kalastajan kanssa.

Lapin piirissä ryhdyttiin kertomusvuonna Perä
meren yleisillä vesialueilla sijaitsevien saarten yleis
kartoituksiin ja yleisen vesialueen venesatamien
suunnitteluun.

8. VESIEN KÄYTÖN VALVONTA

Vesihallitus tai vesipiiri esitti kertomusvuonna ylei
senä valvontaviranomaisena käsityksensä 26 alku-
kokouksessa ja 52 katselmuskokouksessa. Taulu
kossa 17 on esitetty vesihallituksen hakemusasiois
sa antamien lausuntojen sekä tuomioistuinten pää
tösten määrät vesien eri käyttömuotojen mukaan
ryhmiteltynä. Kuulutusmenettelyllä käsitellyissä yh
teensä 385 asiassa vesihallitus valtuutti vesipiirit
antamaan vesihallituksen puolesta lausunnon vesi
oikeudelle,

Vesihallitukseen saapui kertomusvuonna yhteen
sä 262 vesiensuojelua koskevaa ennakkoilmoitusta.
Ennakkoilmoituksia tarkastettiin 248. Ne jakautui
vat eri vedenkäyttäjäryhmien kesken seuraavasti:

— yhdyskunnat
— puunjalostusteollisuus
— muu teollisuus
— kyllästämöt, öljysäiliöt, kaatopaikat ym.
— sikalat ja muut eläinsuojat
— kalankasvatuslaitokset

man

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

Kalajokisuu
Perhonjokisuu

Lappajärvi

Evijärvi
Pyhäjärvi (HI.)
Vanajavesi
Unnukka

Päijänne

11 kpl
5 kpl

29 kpl
61 kpl

122 kpl
20 kpl

Yhteensä 248 kpl
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Valitus-, virka-apu- ja syyte- ym. asioissa vesi
hallitus antoi yhteensä 228 lausuntoa, jotka jakau
tuivat seuraavasti:

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

Yhteensä

Valvontaraportteja saapui vesihallitukseen 129,
joista 102 koski vesien pilaantumista ja 27 vesien
muuta kayttoa. Vesihallitus puuttui asiaan erilaisin
toimenpitein 7 tapauksessa

Kalojen joukkokuolematapauksia saatettiin ve
sihallituksen tietoon 52 kpl. Tama ei kuitenkaan
kerro koko tilannetta, silla varsin monia hapen
puutteesta johtuvia kalakuolemia ei ole havaittu
lainkaan tai niita ei ilmoitettu vesipiireille,

Pohjavesien suojelun tehostamiseen tahtaavia
toimenpiteita on edelleen jatkettu. Tarvittaessa on
velvoitettu maa-aineisten ottajat hakemaan toi
minnalleen vesioikeuden lupa. Pohjavesien pilaa
miskiellon soveltamista on pyritty tarkentamaan
hakemalla vesioikeuksien paatoksnn muutoksia
korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joskin naiden
asioiden kasittely vesituomioistuamissa on osoittau
tunut odotettua paljon hitaammaksi.

Pohjavesiin liittyvat pohjavesien suojelun ja val
vonnan kehittamistarpeet kartoitettun vesihallituk
sen vuonna 1985 asettamassa pohjavesiprojektissa.
Projektin loppuraportissa esitetyista toimenpiteista
aloitettiin mm. pohjavesien kayttokelpoisuutta ja
suojelua koskevan luokituksen teko Vuonna 1986
hyvaksytty vesilain uudistus tulee osaltaan tehos
tamaan pohjavesien suojelumahdollisuuksia

Yhdyskuntien jatevesikuormituksen valvonnassa
on pyritty edelleen parantamaan puhdistamoiden

toimintaedellytyksiä ja käyttötapaa. Erityisen tar
peelliseksi on todettu puhdistamokohtainen käytön
ohjaus puhdistusprosessin tehostusselvityksineen.

68 k 1
Viemärilaitoslietteen hyödyntämistä on edistetty

59 kl
täydentämällä lietteen käsittelyä puhdistamoilla,

101 kI
tehostamalla lietteen sijoituksen valvontaa ja osal
listumalla lietteen käsittelyn ja käytön kehittämis

228 kpl hankkeisiin sekä jakamalla tietoa lietteen hyväksi-
käytöstä.

Kaatopaikkojen valvonnassa on pyritty tiuken
tamaan vesiensuojeluvaatimuksia ja tehostamaan
valvontaa, Entistä useammin huomiota on joudut
tu kiinnittämään muun kaatopaikkoihin ja jäte
huoltoon liittyvän lupamenettelyn koordinointiin
vesiensuojeluvaatimusten kanssa.

Teollisuusjätevesien osalta on lupaehtojen val
vonnassa ylläpidetty edelleen tehostettua tasoa.
Myös kalankasvatuslaitosten laillisuusvalvonta on
ollut erityisen huomion kohteena.

Vesihallituksen tutkimuslaboratoriossa suoritet
tiin jätevesien myrkyllisyyden valvontaan liittyviä
biologisia testejä. Myrkyllisyystestimenetelmien
käyttöä on pyritty edistämään lupahakemusten
katselmustoimitusten sekä velvoitetarkkailututki
musten yhteydessä.

Hajakuormitusta koskevaa vesiensuojelun val
vontaa on edelleen tehostettu, Erityistä huomiota
on kiinnitetty maatalouden paastojen vahentami
seen mm Itameren suojelukomission (HELCOM)
kertomusvuonna vahvistamien suositusten mukai
sesti.

Vesirakentamista koskeva valvontatoiminta on
jatkunut aikaisempina vuosina omaksuttujen me
nettelytapojen mukaisesti.

Koko valvontatoiminnan tehostamiseksi jatket
tiin kehittämishankkeita, jotka koskevat mm. lupa
ehtojen yhdenmukaistamista sekä valvonnan sys

Taulukko 17. Vesihallituksen vesioikeudellisissa hakemusasioissa antamat lausunnot sekä tuomioistuinten päätökset.

Annettu lausuntoja
. , Tuomioistuinten paatokset

hakemusasioissa

Kuulu- Katsel- Yh- LSVEO ISVEO PSVEO KHO VYO KK Yh
tus- mus- teensä teensä

menet- menet
tely tely

Vesistöön rak,
ja voimalait. 16 5 21 142 107 84 36 8 — 377
Vesiliikenne ja uitto 10 5 15 7 14 15 17 2 — 55
Vesistöjärj. ja ojitus 6 5 11 41 14 3 6 20 — 84
Säännöstely — 3 3 4 4 5 11 8 — 32
Vedenhankinta 9 2 11 32 19 13 9 7 — 80
Jätev. johtaminen 63 14 77 103 56 50 46 29 2 286
Muu (soranotto) — — — 15 — 2 19 — — 36

Yhteensä 104 34 138 344 214 172 144 74 2 950
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tematisointia vesilain rikkomistapauksissa. Val
vonnan riittävvyden arvioimiseksi pyydettiin vesi—
piireiltä tiedot vuonna 1985 tapahtuneista rikko
muksista ja valvontatoimenpiteistä sekä raportoi
tim tilanteesta edelleen ympäristöministeriölle.

Vesihallitus teki kertomusvuonna vmpäristömi
nisteriölle myös esityksen vesiensuojelua koskevista
ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen (283/68)
laajentamisesta koskemaan mm. turvetuotantolai
toksta. sahoja ja puutavaran varastoja. turkistarho
ja ja kalankasvatuslaitoksia. Asetuksen piiriin esi
tettiin saatettavaksi m6ös n]etsäojitus, vesistöjen
ruoppaus. vesakontorjunta—aineiden lentolevitys ja
muut näitä vastaavat toiminnat.

9, KATSELMUSTOIMINTA

Vuoden 1986 lopulla oli katselmustoimituksia vi
reillä seuraavasti:

voimalaitos tai muu vesistöön
ra ken ta rn i ne n

— vesiliikenne ja uitto
— järjestely
— säännöstely
— vedenhankinta
— jäteveden johtaminen

Yhteensä

Toimitus- Vireillä i Valmistuneet
insinöörien olevat + peruun
lukumäärä katselmus- tuneet

toimitukset

VH 6 20 16.4 3
1-lee 5 12 9.8 3
Tuv 5 22 18,0 9
Tav 6 14 11,5 2
Kyv 1 3 2.5 6±1
Hit 1 3 2.5 4
Kue 1 2 1.6 4
PKs 5 7 5’ 2
Vav 4 9 ‘7.4 3
KSv 2 1 0.8 2
Koe 4 14 1-5 5
Ouv 2 6 4.9 6+2
Ka 2 3 2.5
Lav 3 6 4.9 3

Yhteensä 47 122 00.0 53 ± 3

Katselmustoimitusten lukumäärä vähentyi vuo
den kuluessa 13 kpl. Erityistä huomiota on edelleen
kiinnitetty kaikkein vanhimpien vireillä olevien
toimitusten loppuun saattamiseen. Yli kymmenen
vuotta vanhojen toimitusten lukumäärä on saatu
vähentymään kahdeksasta seitsemään.

Toimituksia hoidettiin edelleenkin pääasiassa
vesipiireistä.

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

10. TUTKIMUSTOIMINTA

10J Y1eisti
Vesihallituksen siirtyminen ympäristöministeriön
alaisuuteen 1.10,1986 alkaen merkitsi ministeriön
ohjauksen vahvistumista tutkimustoiminnassa.
Muussa suhteessa toiminta jatkui vesihallituksen

13 kpl aiemmin hyväks mien suuntaviivojen rnLikaisest:,
12 kpl Vuoden lopulla almistui keskusviraston asettaman
12 kpl työryhmän ehdotus tutkimustoiminnan hajautta—
15 kpl misesta vesihallinnossa.
17 kpl Vesientutkimuslaitoksessa työskenteli 6! tutkijaa
53 kpl a 86 muuta henkilöä ja laitos käytti tutkimusteh

l kpl täviinsä 21.3 milj. mk. Vesipiireissä oli tutkimus-
tehtävissä n. 190 henkilöä. Ptirihallinnon tutki
musmenot olivat n. 19 miii. mk. Tutkimustoimin
nan painoaloja olivat vesisarojen seuranta (seuran
nat, rekisterit ja näytteistöt), pohjavesitutkimus,
ilman epäpuhtauksien ja muun hajakuormituksen
vesislövaikutusten tutkimus, ympäristömsrkkytut—
kirnus sekä hvdrologisten ja veden laatua kuvaa
vien mallien kehittäminen.

Kotimaassa oli yhteistyösopimukseen perustu
vaa yhteistyötä Geologian tutkimuskeskuksen, Il
matieteen laitoksen, Kaupunkiliiton, Oy Keskus-
laboratorio Ah:n, maanmittaushallituksen. Meren
tutkiniuslaitoksen ja Valtion teknillisen tutkimus
keskuksen kanssa. Kansainvälistä yhteistoimintaa
harjoitettiin mm. Nordforskin, Pohjoismaiden mi
nisterineuvoston, UNESCOn Kansainvälisen hvd
rologisen olelman IHP). Taloudellisen hteistvön
ja kehit’. ksen järjestön (OECD). Itämeren suojelu-
sopimuksen ja Kansainvälisen standardisoimisjär—
,jestön (ISO) oh(eimien sekä eri maiden kanssa
kahdenkeskisen tutktmusyhteistvön puitteissa.

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

Taulukko i 8 foimitusinsinoorieri lukumaara seka toimi
tusten jakautuminen vesihallituksen ja respiirien kesken
seka ruoden 1986 aikana salmistuneiden katelmustoimt
tusien lukumäärä,
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POHJAVESIALUEIDEN NVENTOlNNN JA LUOKTTELUN TOMNTAKAAVO

Pohjavesiprojektin johtoryhmän asettama pohjavesialueiden luokitusryhmä kokouksessa. Työryhmän

tehtäväksi asetettiin mm. pohjavesialueiden inventointi- ja luokitteluperusteiden tarkistaminen ja ohjei

den laatiminen, joiden pohjalta työ jatkuu toimintakaaion esittämässä muodossa.

1

•

-—1985—j 1986 -1987 - 1987-
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Julkaisukanava Julkaisujen määrä
hyt vet ttt lab yht

VL:n julkaisuja 0 9 0 1 10
VHTiedotus 0 1 0 1 2
VH:n monistesarja 1 5 6 3 15
Ijikomaiset sarjat
ja konf.julkaisut 20 29 10 5 64
Suomalaiset sarjat,
ammatti-, viikko
ja sanomalehdet

Yhteensa

15 11 15 4 45

36 55 31 14 136

1O2 Hydrologinen tutkimustoiminta

Hydrologisen tutkimuksen tehtavina on suiata
veden kiertokulkua ilmakel an ja valtameren välil
lä. Vedcn kicrtokulusta ja si hen luttyvista ilmiöista
tehdään toisaalta systamaattisia havaintoja, to saal
ta etsitään lainalaisuuksia, joita vallitsee veden
kiertokulussa ja sen vuorovaikutuksissa ymparis
ton kanssa,

Ilvdrologinen tutkimus perustuu ennen kaikkea
pitkäaikaisiin. systemaattisun havaintoihin vesis
töista Ilavaintokausien on oltava vuosikymmenicn
tai jopa vuosisatjen pituisia, jotta vcsiolojcn vaih
teluista ja kehityksestä voidaan saada kuva. Van
hojen ja uusien havaintojen on oltava vertailukel
poisia. Havaintotuloksiin on voitava luottaa. ts,
laajaan kivttöön voidaan ottaa vain koetcltuja.
varmoja ja yksinkcrtaisia menctclmia, joita suhteel
lisen vähän koulutetutkin havaitsijat pystyvät hoi
tamaan,

Yhteiskunnan muuttuminen — kuten vapaa-ajan
lisääntyminen, asutuksen harveneminen maasLu
dulla, havaintotarkkuuteen ja -tihe’tLen kohdistu
vat hisäpaineet, reaaliaikaistcn havaintojen tarve
jne. — asettaa kuitenkin hydrologise he havainto
toiminnalle. jatkuvasti kasvavia vaatimuksia. Auto
maattisia havaintoascmia on siksi kaiken aikaa li
sätty, ja myös havaintojen kaukosiirto on kokeilun
alla,

Havainto- ja mittaustulosten käsittelyn automa
tisoinnissa hydrologian toimistolla on jo pitkät pe
rinteet. Se aloitti vedenkorkeus- ja v irtaama-arkis
tojen siirtämisen atk’lle jo parikymmentä vuotta
sitten. Uusi kehitysvaihe on paraikaa käynnissä
toimiston saatua käyttöönsä useita tietokonepäät
teitä Useita rutiinitoimintoja on jo voitu nopeuttaa
ja parantaa sekä ryhtyä tekemään aivan uusia teh

taviä, mm. laatimaan rekisteriä valuma-alueiden
ominaisuuksista.

Varsinainen tutkimustoiminta jatkui likipitäen
entisessä laajuudessa

Lähes kaksi kuukautta kestänyt virkamieslakko
vaikcutti melkoisesti toimintaa. Hydrologisun ha
vaintoihin jäi aukkoja ja eraät toiminnot viivästyi
vät tai jäivät kokonaan tekemätta.

SEURANJ Al OIMINTA

Hydrologiset mittaukset

Hydrologisen havaintoverkon laajuus v, 1986 lo
pussa oli seuraava vedenkorkeus 590, virtaama
350 sadanta 260, joista 70 piirtävää kesämittaria,
sadeveden laatu 39, lumihinjat 165. jäänpaksuus
100, vesistöjen lämp tila 60, syvän veden lampotila
9, astiahaihdunta 22, järvihaihdunta 5, routa 141,
maankosteus 54. pohjavesi 95 ja pienet hydrologi
set alueet 60 havaintopistetta

Mittaus— ja tarkastustöihin eri vesistöalueilla
käytettiin h’drologian toimiston osalta 1 663 mies
työpäivaä. Virtaamanmittauksia tehtiin 355 kpl.

Mittaustulosten tallentaminen ja julkaiseminen

Vedenkorkeus- ja virtaamarekistereihin on tallen
nettu n. 32 000 vedenkorkeus- ja 13 000 virtaama
havaintoasemavuotta.

1. usia järvien syvyyskarttoja v 1986 valmistui
151 kpl. joten kaikkiaan valmiita syvyyskarttoja on
2 300 peruskarttaneljänneksen alueelta

Suomen vesistöalueiden jako ja valuma-alueiden
rajaus kartoille saatiin valmiiksi v. 1986 aikana
Valuma-alueista n. 30 U on digitoitu vesistoaluere
kisteriin.

Hydrologista kuukausitiedotetta jaettiin 400 kpl
kuukaudessa. Vesitilannekatsauksia toimitettiin
8 kpl

‘vedenkorkeuden ja virtaaman vuosiyhdistelmiä
toimitettiin tilaajille 1 776 kpl ja muita jäljennöksia
144 kpl.

TUTKIMUSTOIMINTA

lalvikauden hydrologia

Maamme ilmasto-oloista johtuen on selvaä, että
talvikautiset ilmiöt muodostavat hydrologian kes
keisen tutkimusalueen. Yhteistyössä Sveriges me
teorologiska och hydrologiska institut’in kanssa
selvitettiin Tornionjoen jääongelmia. Lisäksi tutkit
tiin uveavantojen syntyä ja virtaaman jääreduk
tiota Lumipeitteen osalta oli käynnissä lumen ve
siarvon talvikautista kehitsstä ja erityisesti sen
ääriarvoja koskeva tutkimus
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Maa- ja pohjavedet

Maa- ja pohjaveden sekä painovoiman välisiä riip
puvuussuhteita tutkitiin kahdella havaintoasemal
la. Suotovesitutkimus järjestettiin yhteistutkimuk
sena GTK:n ja TVL:n kanssa Tuusulan koeasemal
la.

Pohjavesihavainnoissa jatkettiin edelleen TVL:n
havaintopisteiden käyttöä.

Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutukset

Sulamisveden vaikutusta pohjaveden happamoitu
miseen tarkasteltiin suotokouru- ja lysimetrikokeil
la. Tutkimuksella arvioitiin maaperässä tapahtu
vien eri prosessien merkitystä pohjaveden ainesuh
teisiin ainetase-tarkastuksina, Tutkimukset tehtiin
vesihallituksen pohjavesiasemilla ja ne liittyvät
HAPRO-projektiin. HAPRO-projektin yhteydessä
selviteltiin myös hydrologisten tekijöiden merkitys
tä happamoitumisessa.

Muu hajakuormitus

Muuta hajakuormitusta koskevaan tutkimukseen
kuuluvat laajempana metsätalouden vesistövaiku
tuksia koskeva tutkimus sekä lisäksi tutkimukset
turvetuotannon, salaojituksen ja eräiden muiden
maatalouden menettelytapojen vaikutuksista, Näi
hin tutkimuksiin kuuluu aina kiinteässä yhteistoi
minnassa hydrologinen osa ja veden laatua koske
va osa.

Hydrologiset erityiskysymykset

Järvien hydrologiasta on valmisteilla yhteenveto.
Siinä tarkastellaan erikseen myös laskujoettomia
järviä. Järvien lämpöoloja selvitettiin myös veden

oton ja lauhdevesien johtamisen kannalta. Lisäksi
selvitettiin vesistöjen kesä- ja talvialivalumien riip
puvuutta ilmastollisista tekijöistä ja valuma-alueen
ominaisuuksista,

Vesistö- ja vedenlaatumallit

Tarkoituksena on kehittää Suomen oloihin sopiva
hydrologinen valuntamalli, jota voidaan käyttää

vesistöjen käytön ja suunnittelun tehtävissä, esi
merkiksi tulvaennusteista, lumen alueellisen vesiar

von laskennasta, virtaamahavintosarjojen piden

tämisessä meteorologisten havaintojen avulla ja

suurimman mahdollisen tulvan määrityksessä. Mal

lien kehittämisessä on erityisesti kiinnitetty huo
miota lumen kertymis- ja sulantamalliin. Edelleen

ennustekäyttöä ajatellen on kehitetty tilastollisia
korjausmalleja, joiden avulla korjataan hydrologi

sen mallin antamia ennusteita. Hydrologisen mallin

ja hydraulisen jokimallin yhdistämisellä saadaan
malli, jonka avulla voidaan laskea vedenkorkeudet
myös jokiuomassa.

TUTKIMUSPALVELUT

Siivikoiden kalibrointilaitokseen hankittiin uusi
mittaus- ja rekisteröintilaitteisto, joka lisäsi laitok
sen käyttökelpoisuutta nopeuttamalla mittaustulos
ten käsittelyä ja parantamalla mittaustarkkuutta.

Virtaaman tarkistusmittauksia tehtiin kuudessa
vesivoimalaitoksessa ja kahdella säännöstelypadol
la, Virtaustutkimuksia tehtiin seitsemässä eri koh
teessa, joissa tutkittiin mm. jätevesien leviämistä,
kalanviljelylaitosten vesistövaikutuksia sekä sovel
lettiin vedenlaatumallia, Sade- ja lumihavaintoja
toimitettiin edelleen vesi- ja voimalaitoksille. Li
säksi suoritettiin pienehköjä laskentatehtäviä eri ti
laajille.

KEFIITTÄMISTOIMINTA

Suomalais - venäläis - englantilais - saksalais - ruotsa
lais-eestiläisen vesiensuojelualan sanakirjan kokoa
mista jatkettiin v. 1986 aikana.

10.3 Vesitutkimustoiminta

Yleistä

Vesitutkimustoiminnan pääasiallisena tarkoitukse
na on edelleenkin ollut tuottaa tietoja vesistöjen ja
rannikkomeren veden laadusta ja tilasta, mahdolli
sista muutoksista ja näiden syistä sekä ihmisen eri
toimintojen vaikutuksista vesiluontoon, Tehtävien
hoidon kannalta on ollut ratkaisevaa kiinteän yh
teistyön jatkuminen piirihallinnon tutkimusyksik
köjen kanssa, Samoin on todettava vesihallinnon
tieteellisen neuvottelukunnan merkitys erityisesti
tutkimustoiminnan arvioijana samoin kuin yhteis
työn jatkumisen hyödyllisyys korkeakoulujen kans
sa.

Vesitutkimustoimiston koordinoimaa tutkimusta
toteutettiin 45 eri projektissa. Tarkoitukseen oli
vesitutkimustoimistolla käytettävissä kertomusvuo
den päättyessä 14 tutkijan ja 19 muun henkilön
työpanos.

SEURANTATOIMINTA

Seurannat, rekisterit ja näytteistöt. Vesistöjen ja
rannikkomeren veden laadun havainnointi on edel
leenkin ollut tärkeällä sijalla. Erilaisia seuranta-
ohjelmia on ollut yhteensä 11. Seurantaan liittyviä
rekistereitä on kolme ja pakastettuja näytteistöjä
kaksi. Tuloksia on käytetty hyväksi lukuisissa ra
porteissa ja yhteenvedoissa.

Kaikki seurantatulokset — myös velvoitetark
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kailuista peräisin olevat — on tallennettu rekiste
reihin. Vuoden 1986 lopussa oli tietoja
— vedenlaaturekisterissä noin 800 000 vesinävt

teestä
— ympäristömyrkkyrekisterissä noin 14 000 sedi

mentti- ja eliönäytteestä. Työvoiman puutteen
vuoksi oli rekisteriin tarkoitettuja tietoja run
saasti tallentamatta

— biorekisterissä noin 7 500 kasviplanktonnäyt
teestä.
Vuonna 1986 tutkittiin mirkoskopoimalla 310

kasviplanktonnäytettä ja yli 300 hälytysnäytettä.
Kasviplanktonin koostumuksesta annettiin noin
360 lausuntoa.

Pakastetut näytteistöt sisälsivät vuoden lopussa
3 500 vesinäytettä, 5 200 kalanäytettä ja 50 lintu
näytettä.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutukset. Maalis
kuussa 1985 käynnistyi laaja valtakunnallinen hap
pamoitumisen vaikutuksia selvittävä tutkimusko
konaisuus (HAPRO), johon liittyen vesitutkimus
toimistossa on selvitetty happamien sateiden vesis
tövaikutuksia kuudessa eri osaprojektissa. Hank
keet rahoittaa ja koordinoi ympäristöministeriö.

Projektin suunnittelussa on erityisesti otettu
huomioon myös ECE:n ilman epäpuhtauksien
kaukokulkeutumisen yhteydessä sovittu kansalli
nen tutkimusvelvoite.

Projektissa on selvitetty pintavesien happamoi
tumisen alueellista levinneisyyttä, happamuuden
alkuperää, happamoituniisen biologisia vaikutuk
sia sekä raskasmetallien pitoisuutta vesiekosystee
meissä eri laskeuma-alueilla. Lisäksi on sovellettu
maaperän ja vesistöjen happamoitumisprosesseja
kuvaavia malleja Suomen alueella. Tulosten perus
teella arvioidaan happaman laskeuman vesistövai
kutusten laajuutta sekä vaikutusten pitkän aikavä
lin kehitystä eri päästöennusteilla,

Muu hajakuormitus. Nurmes-tutkimuksen avulla
jatkettiin metsänparannustoimenpiteiden vesistö
vaikutusten selvittämistä.

Maatalouden vaikutuksia vesistöjen rehevöittä
jänä selvitettiin Vihdin Kotojärvellä ja ravinteiden
huuhtoutumista yhdessä Kemiran kanssa Vihdin
koealueilla. Suojavyöhykkeiden merkityksestä maa
talouden vesistökuormituksen pienentäjinä tehty
kirjallisuusselvitys julkaistiin. Koealue suojavyö
hykkeiden tutkimiseksi tullaan perustamaan Aura
joen varteen yhdessä Turun kaupungin kanssa.

Turvetuotannon vesistövaikutuksia selvittävä
KTM:n rahoittama projekti jatkui kolmatta tutki
musvuottaan.

Ympäristömyrkyt. Kalalaboratoriossa suoritettiin
Daphnia-vesikirpulla ja seeprakaloilla myrkyllisyy
den testauksia 60 näytteestä jätevesitutkimuksiin
sekä riskikaatopaikkaselvitvksen ja menetelmäke
hittelyn tarpeisiin. Kalaston kuntoa Tervakoski
Oy:n jätevesien vaikutusalueella selvitettHn n. 400
kliinis-kemiallisella analyysillä. Bakteeri- ja levätes
tejä ei v. 1986 tehty tutkijan puuttumisen vuoksi.

Selvitys n. 1 000 kemikaalin myrkyllisyydestä ve
sieliöille sekä selvitys liman- ja homeentorjunta-ai
neista sellu- ja paperiteollisuudessa valmistuivat.
Molemmat selvitykset tehtiin ympäristöministeriön
tilauksesta ja ne liittyivät kemikaalilainsäädännön
uudistuksen valmisteluun.

Limnologiset erityiskysymykset. Joen tuomien ai
neiden pidättymistä merenlahteen selvitettiin edel
leen. Vuoden 1983 tulokset julkaistiin.

Hiukkasjakauman vaihteluja erilaisissa vesissä
selvitettiin Coulter-Counter-laitteella. Samalla tut
kittiin mahdollisia hiukkasjakauman ja vedenlaa
tumuuttujien välisiä korrelaatioita.

Biologiset vesitutkimusmenetelmät. Simpukoiden hy
vä ksikäyttöä orgaanisten klooriyhdisteiden seuran
nassa kehitettiin edelleen. Menetelmällinen valmius
seurannan aloittamiseen koko maassa on olemassa.

Syanobakteerien aiheuttamia terveydellisiä riske
jä selvitettiin osallistumalla Suomen Akatemian ja
Maj ja Tor Nesslingin Säätiön rahoittamaan Hel
singin yliopiston mikrobiologian laitoksen projek
tiin. Kesän 1986 sääolot suosivat sinileväkukintoja,
Yhteensä 138 otetusta näytteestä 58 osoittautui
myrkyllisiksi.

Vantaanjoen hygieenistä selvitystä jatkettiin. Sa
moin jatkui litoraaliv öhykkeen muutosten selvitte
lv pohjaeläinaineiston käsittelyllä.

Vedenlaatumallit. Vedenlaatumallien kehittämistä
ja soveltamista on jatkettu. Mallien hvväksikäytön
edistämiseksi on tehty yhteistyötä vesipiirien kans
sa. Virtaus- ja vedeniaatumalleja on sovellettu yh
dessä VTT:n ja vesipiirien kanssa. Pitkään jatku
neen laajan veden laatua simuloivan mallin kehit
tämisestä ja sovellutuksista on laadittu yhteenveto.

KEHITTÄMISTOIMINTA

Mikrobiologisten ja biologisten menetelmien stan
dardisointia jatkettiin.

Mikrobiologisen laboratoriotyön kehittämiseksi
järjestettiin vesipiirien laboratorioiden henkilökun
nalle jatkokoulutusta.

Työryhmän ehdotus vesien tilan, laadun ja käyt
tökelpoisuuden arvioimiseksi on ollut koekäytössä.
Luokitusten käytöstä järjestettiin vesipiireille kou
lutusta.
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Julkisen salvonnan alaister vesitutkimuslaitos
ten valvontaa jatkettiin

1O4 Teknillinen tutkimustoiminta

Pääosa teknisestä tutkimukse ta tehtiin teknillises
sä tutkimustoimistossa, jonka toiminta jakautui
varsinaiseen tutkimustoimintaan sekä tutkimuspal
veluihin ja kehittismistoimintaan. Henkiloresurs
seista käytettiin v. 1986 vesihuoltotutkimuksiin n.
55 U, maatutkimustoimintaan 30 °7, jätehuolto
tutkimuksiin 10 ja vesistojen kunnostustutki
muksiin 5 9

TUTKIMUSTOIMINTA

Pohjavesijohtoryhmii asetettiin 13.1986 kolmeksi
vuodeksi perustuen vuoden 1985 pohjavesiprojck
tin loppuraportin toimenpide-esitvksiin. Johtoryh
män tehtäväna on seurata cm, raportissa esitettyjen
toimenpiteiden valmistelua ja käynnistämistä. Toi
minta on painottunut haja-asutuksen vedenhan
kinnan edistämiseen sekä pohjavesien suojelua ja
valvontaa edistävän kartoitussysteemin kehittämi
seen. Raja-asutuksen sedenhankinnan kehittämis
prnjektissa menetelmä- ja laitekehitielvn ohessa
luonnosteltiin haja-asutuksen vedenhankinnan to
teutusmalli jota jatkossa tullaan testaamaan ja ke
hittämäan edelleen Pohjavesiesiintymien suunni
telmallinen ja ohjattu käyttö sekä tarvittavat suojc
lutoimenpiteet edellyttävät esiintymien riittävän
ksityiskohtaista kartoitusta. Tätä sarten on laadit
tu pohjavesialueiden luokitusohjcet, jotka on tar
koitus ottaa käyttöön v, 1987.

Hajakuormitusta koskevassa tutkimuksessa selvitet
tim eri ajankohtina levitetyn lietelannan huuhtou
turnista Tutkimusta tehdään yhteistyössä Maata
louden tutkimuskeskuksen Tohmajärven tutkimus-
aseman sekä Siikasalmen maatalousoppilaitoksen
kanssa,

Ympäristömyrkkyjä koskeva tutkimus keskittyi yh
dyskuntajätevesien lietteiden raskasmetallipitoi
suuksien kartoitukseen Teollisuusjätevesitutki
muksissa keskityttiin metsäteollisuuden jätevesien
tutkimiseen. Tutkimuksen kohteena olivat biologis
ten jätevedenpuhdistamoiden, lähinnä aktiiviliete
laitosten toimintaan vaikuttavat tekijät Kalanvilje
lyn vesistikuormituksen vähentämiseksi selvitettiin
lietteen poistoa merialueen verkkokassilaitoksella.

ton tehostaminen, prosessien täydentäminen ja uu
sien menetelmien arsiointi. Tutkimuksen kohteina

livat hulevesien vaikutukset selkeytykseen ja bio
roottoiien toiminta joita tutkittiin Suomenojan
tutkimusasemalla Jätevesien bakteerien poistami
sesta tehtiin kirjallisuustyö. Jäteveden suodatustut
kimuksen tulosten käsittelyä jatkettiin. Fosforin
poiston tehostusta maasuodattimissa koskeva tut
kimus käynnistettiin.

Jatehuollon tutkimus kannistettiin v. 1986 uutena
tehtäs äalueena. Ensimmäisenä tämän alan hank
keena oli riskikaatopaikkatutkimus, joka kohdis
tuu kaatopaikkojen ongelmajätepäastöihin. Neli
vuotisen hankkeen rahoittavat ympäristöministeriö
ja sesihallinto, jonka kaikki piirit osallistuivat s,
1986 töihin. Riskikaatopaikkatutkimuksen yhtey
dessä selvitettiin ja kehitettiin alan tutkimusmene
telmia, organisaatiota ym. salmiuksia huomattasal
la työpanoksella Jätehuoltotutkimuksen ulkomai
sia kokemuksia kartoitettiin tutkijamatkojen ym.
kontaktien sälityksellä.

Vesistöjen kunnostusta koskevat tutkimukset tehtiin
yhteistyössa Pohjanmaan vesipiirien kanssa. Tut
kimusalueina olivat vesistöjen ilmastukset, happa
muuskysymykset sekä turpeennoston vesistövaiku
tukset Viimeksi mainitulla alueella tehtiin vuoden
1986 lopulla turvekartoitusta suonna 1987 alkavaa
laajahkoa tutkimusprojektia varten Vesistöjen il
mastuksella keskityttiin matalien järvien ilmastuk
seen sekä veden laadun parantamiseen kierrätyksen
avulla

Maatutkimuksen ja rakenteiden osalta erillisinä tut
kimusprojekteina kehitettiin pehmeiköille raken
nettavien maapatojen suunnittelumenetelmiä. pato
jen routasuojausten mitoitusta ja jätepatoihin liit
tyvien erikoisongelmien ratkaisuja. Jätepatojen
turvallisuusohjeet hyväksyttiin ja lähetettiin vesipii
reihin ja piirien kautta patojen omistajille.

TUTKIMUSPALVELUT

Maantutkimustoimintaan sisältyvä suunnittelu liit
tyi vesihallinnon suunnittelu-, rakentamis- ja kun
nossapitotehtäviin. Huomattavimmat kohteet oli
vat kertomusvuonna Taasian-, Lapuan-, Perhon-,
Kala-, Pyhä- ja Siikajokien järjestelyt Tehtäviin
kuului maa- ja pohjapatojen sekä tulvapenkereiden
suunnittelua, erilaisten rakenteiden perustamisrat
kaisujen ja routasuojausten määrityksiä. uomien
luiskien s akavuus- ja eroosiotutkimuksia, työnai
kaista laaduntarkkailua seka käyttoön otettujen
rakenteiden jälkitarkkailua

Patoturvallisuuteen liitt nyt koulutustilaisuus pi
dettiin marraskuussa Oulussa Lisäksi pidettiin pii

Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesien käsittely
tutkimuksissa tavoitteena on puhdistamoiden kay
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rikohtaisia tilaisuuksia. Patoturvallisuuden perus
tarkastuksiin osallistuttiin sekä vesihallituksen että
muiden padonomistajien padoilla.

Vesihallituksen maalaboratoriossa tehtiin 1 200
määritystä maanäytteistä, jotka oli otettu 27 työ
kohteesta. Maanäytteitä tutkittiin vesihallituksen
maalaboratorion lisäksi Vaasan piirin Seinäjoen
toimiston laboratoriossa.

KEHITTÄMISTOIMINTA

Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöasioi
den virkamieskomitean alaisessa useista osaprojek
teista koostuvassa projektissa on tavoitteena saada
aikaan viranomaisille soveltuvia ohjeita ja selvityk
siä sekä selvittää informaatiota vesihuollon sekto
rilla.

10.5 Laboratoriotoiminta

Vesihallinnon kolmetoista vesipiirien laboratoriota
huolehtivat yhdessa esientutkimuslaitoksen tut
kimuslaboratorion kanssa analyysitoiminnasta. On
gclmat analysointityössä tarvittavien mittalaittei
den vanhentuneisuuden ja puutteen vuoksi jatkui
vat. Myös virkamieslakko ja tilapäiseen laborato
riotyövoimaan turvautuminen tuntuvat laborato
noiden suoritteissa Lisäksi Helsingin vesipiirin la
boratorion toiminta keskeytyi joulukuun alussa.
kun laboratorio joutui muuttamaan väliaikaisiin ti
loihin siksi kunnes Hakuninmaan laboratorio-
hanke on toteutunut.

Helsingin Hakuninmaalle sijoittuvien uusien la
boratorioiden suunnitelmat valmistuivat kesäkuus
sa, mutta rakentaminen ei kuitenkaan käynnistynyt
vuoden 1986 aikana.

Laboratoriotoiminnan määrää on perinteisesti
seurattu tilastoimalla näytteiden ja määritysten lu
kumääriä (taulukko 19 ja kuvat 24 ja 25). Edelli

Tutkimus- Piiri- Yhteensä
labora- labora
torio toriot

Näytteitä 11 178 43 056 54 234
fys.-kemiallisia 10 450
hioL ja mikrnhiolngkia 728

Määrityksiä 51 895 400 107 452 002
fys.-kemiallisia 44 333 385 623 429 956
biol. ja mikrobiologisia 7 562 14 484 22 046

seen vuoteen verrattuna laboratorioihin tuli näyt
teitä 2 686 vähemmän. Määritysten kokonaismäärä
on jonkin verran laskenut (v. 1985: 469 200 ja v.
1986: 452 002),

Laboratorioiden pääasiallinen tehtävä on ollut
luotettavien analyysitulosten tuottaminen hallin-
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kohdistuvia kehittämishankkeita. Näitä hankkeita
on käsitelty eräiltä osin myös toimintakertomuksen
muiden lukujen yhteydessä.

Vesihallintoa uudistettaessa yhtenä keskeisistä
periaatteista on ollut tehtävien ja päätösvallan siir
täminen keskusvirastosta piirihallintoon. Myös mi
nisteriöiden asemaa on haluttu vahvistaa sekä lisä
tä lääninhallinnon henkilökuntaa. Siirtojen ja vä
hennysten toteuttamiseksi vaimisteltiin keskusvi
rastossa selvitystä henkilösupistusten oikeasta koh
distamisesta eri ksiköihin, Vastaavaa selvitystä

almisteltiin myös henkilöstön oikeasta jakautumi
sesta piirien kesken.

Tehtävien ja toimivallan siirron valmistelua kes
kusvirastosta piirihallmtoon on jatkettu, Vesihalli
tus teki esityksen ympäristöministeriölle vesiensuo
jelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun
asetuksen (283/62) muuttamiseksi. Sen mukaan
siirrettäisiin ennakkoilmoitusten käsittely vesipii
reille. Edelleen esitettiin, että ryhdytään lainsää
däntötoimiin, joilla metsäojitus, vesistön ruoppaus,
ruoppausmassojen vesistöön sijoittaminen, vesa
kontorjunta-aineiden lentolevitys ja muut näitä
vastaavat toimenpiteet on mahdollista saattaa pu
heena olevan asetuksen piiriin.

Tehtävien ja toimivallan sirtoon liittyen vesihal
litus teki msös aloitteen maa- a metsätalousminis
teriölle sekä mpäristöministeriölle vhdvskuntien
‘esihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin mvön
nettäsiä avustuksia ja korkotukilainoja koskevan
lainsäädännön muuttamiseksi. Vesihallitus teki li
säksi esit\ ksen maatilahallitukselle maatilalakiin
perustuvien lainoitusohjeiden muuttamiseksi.

Vesihallitus teki päätöksen vesihallinnon raken
tamisorganisaation kehittämisestä. jonka mukaan
toimintaa keskitetään kone- ja korjaamotoin]innan
osalta viiteen ns. rakentavaan piiriin ja toiminnan
omavaraisuusastetta alennetaan nykyisestä noin
60 9Lsta keskimäärin 40 cn omavaraisuuteen.
Rakentamisorganisaation ja rakentamistoiminnan
kehittämisprojektin tyo on v. 19å6 painottunut ra
kentamistoiminnan tehostamiseen. Toisen vaiheen
työ oli viimeisteltäsänä vuoden lopulla.

Kertomusvuonna valmistui oikeusministeriön
asettaman katselmustoimitusten kehittämistyöryh
män mietintö (OM:n lainvalmisteluosaston julkaisu
3/1986), joka sisältää ehdotukset mm. hakemusten
sisällön parantamisesta. katselmustoimitusta suo
rittaxien toimitusmiesten ja vesioikeuden välisen

hteistyön kehittämisestä ja katselmustoimituksen
muuttamisesta sekä uuden ns. selvittelymenettelyn
käy ttöönottam isesta.

Ympäristöministeriön asettama ympäristöntut
kimuksen ja seurannan työryhmä jätti mietintönsä
(Komiteanmietintö 1986:39). Se käsitteli mm. tut
kimuslaitoksen hallinnollista asemaa, piirien tut
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Kuva 25. Laboratoriotoiminnan kehitys vuosina 1961.—
1986.

non tarpeisiin Laboratorioiden sisäisen laadun
tarkkailun lisäksi tutkimuslaboratorio osallistui tu
lostensa luotettavuuden varmistamiseksi yhteen ko
timaiseen, neljään pohjoismaiseen ja kahteen kan
sainväliseen vertailunäytetutkimukseen, Vesipiirien
laboratorioihin tehtiin kaksi ja julkisen valvonnan
alaisten vesitutkimuslaitosten laboratorioihin kah
deksan tarkastuskäyntiä. Lisäksi järjestettiin kaksi
vertailunäytetutkimusta laboratorioiden tulosten
tason tarkkailemiseksi,

11. YHTEISET TOIMINNOT

11.1 Toiminnan ja talouden kehittäminen
Kertomusvuonna oli käynnissä varsin runsaasti e
sihallinnon organisaatioon. tehtäviin ja toimintaan
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kimustoiminnan järjestämistä ja yhdennetyn sen-
rannan alueiden perustamista. Tutkimusmäärära
hojen käyttöä koskevan suunnittelun kehittämistä
ja ympäristöntutkimusrekisterin perustamista sel

vittänyt työryhmä (YM:n sarja C/16) esitti valta
kunnallisen ympäristötutkimusrekisterin kehittä
mistä ja sen sijoittamista vesihallituksen atk-lait
teistolle.

Vuoden lopulla valmistui keskusviraston aset
taman työryhmän ehdotus tutkimustoiminnan ha

jauttamisesta vesihallinnossa Ensimmäisen vaiheen
(1988—92) hajauttamisohjelma perustuu 20 viran.

toimen tai tehtävän siirtämiseen vesientutkimuslai
toksesta. Työryhmä laatu kaksi vaihtoehtoista mal
lia.

Ounasjoen suunnittelun johtoryhmä jätti yh
teenvetoraporttinsa (Tvörvhmämuistio MMM
1986:5). joka sisälsi Ounasjoen luonnontaloudelli

sen kehittämissuunnitelman toimenpide- ja kehit
tämissuositukset. Valtion kalanviljelylaitosten suun
nittelua, rahoitusta ja rakentamista selvittänyt työ
ryhmä jätti mietintönsä (Työrvhmämuistio MMM
1986:6).

Kertomusvuonna valmistui maatilatalouden ve

siensuojelutoimenpiteiden rahoitusta selvittäneen
työryhmän muistio, Valtioneuvosto asetti komitean
selvittamään yritysten vmpäristönsuojelutoimien
rahoitusta ja taloudellisia ohjeuskeinoja. Ympäris
töministeriö asetti työryhmän kartoittamaan tvölli
syyden hoitoon sopivia työkohteita ympäristömi
nisteriön hallinnonalalla sekä laatimaan ehdotuk
sen toimenpiteiksi. joilla luodaan työpaikkoja ym
päristöhallinnon toimialalla.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti toimikun
nan selvittämään metsätalouden ja turpeenkorjuun

vesistövaikutuksia ja haittojen torjuntaa Ympäris
töministeriö asetti työryhmän selvittämään mah
dolliset toimet Aurajoen tilan parantamiseksi sekä

mahdollisuudet näiden toimien toteuttamiseen sekä
Aurajoen soveltuvuutta Turun seudun vedenhan

kinnan raakavesilähteeksi.
Vesihallitus asetti Tsernohylin ydinvoimalaon

nettomuuden jälkeen hallinnon sisäisen työryhmän.
jonka tehtävänä oli selvittää radioaktiivisen las
keuman vesien käytölle ja suojelulle aiheuttamia
riskejä. Edelleen sen tuli selvittää ne toimenpiteet,
jotka ovat tarpeellisia vastaavanlaisen suuronnet
tomuuden vaikutusten arviointia ja ennalta ehkäi
sevien toimenpiteiden suunnittelua varten.

Vesihallituksen asettaman vesistöhankkeiden vai
kutusten arviointiprojektin raportti ilmestyi uudes
sa julkaisusarjassa. Raportin ensisijainen tarkoitus
on kuvata vaikutusten arviointimenettelyä ja käy
tettävissä olevia menetelmiä päätöksenteon ja sen
valmistelun tarpeiden pohjalta. Osallistumisesta ja
vesiensuojelun yhteiskunnallisten vaikutusten ar

vioinnin kehittämisestä valmistui raportti, jota on
tarkoitus koeluonteisesti soveltaa valittuihin suun
nittelukohteisiin. Vedenlaatumallien kehittämistä
ja käytantöön soveltamista on selvitetty vesihalli
tuksen asettaman projektiryhmän toimesta.

Vesien käytön, hoidon ja suojelun kokonais
suunnittelun kehittämistä jatkettiin. Koeluonteises
ti laaditut Tampereen ja Kuopion piirien vesien
käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunniteimat
“Vesiemme hyväksi” ja “Pohjois-Savon vesivaro
jen tulevaisuus” valmistuivat vuoden loppupuolel
la. Vesihallituksen asettaman johtoryhmän mietin
nössä ehdotettiin, että piirit laatisivat 4—6 vuoden
välein piirikohtaiset vesien käytön, hoidon ja suoje
lun kehittämissuunnitelmat mm. toiminta- ja ta
loussuunnittelun pohjaksi. Suunnitelmissa käsitel
täisiin vesiin liittyviä ongelmia ja tarpeita sekä
määriteltäisiin tarpeellisia toimenpiteitä.

Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995
(Komiteanmietintö 1986:42) saatiin valmiiksi vesi-

asiain neuvottelukunnassa, Tavoiteohjelma on val
misteltu vesihallituksessa laadittujen selvitysten
pohjalta, ja siinä on esitetty vesiensuojelun yleisiä
periaatteita ja tavoitteita koskevia suosituksia sekä
luonnosteltu keinoja niiden toteuttamiseksi, Ve
siensuojelun toteuttamiskeinoina on neuvottelu
kunta käsitellyt lainsäädännöllisiä uudistuksia ja
rahoitusmahdollisuuksien parantamista sekä ve
siensuojelutoimien toteuttamista. Suositusten poh
jalta on tarpeen erikseen laatia yksityiskohtaiset
soveltamisohjeet eri aloja ja toimintoja varten.

Vesihallitus hyväksyi asettamansa pohjavesipro
jekti 1985:n toimenpide-esitykset ja päätti asettaa
pohjavesiasioiden johtoryhmän kolmeksi vuodeksi.
Vuoden 1987 alusta lähtien maahan on tarkoitus
muodostaa kolme pohjavesiasioiden yhteistoimin
ta-aluetta. Kuopion vesipiiriin sijoitetaan sovelta
vaa pohjavesitutkimusta tekevä yksikkö. Haja-asu

tuksen vedenhankinnan kehittämisprojekti käyn

nistettiin Itä- ja Keski-Suomen alueilta valittavissa

kunnissa. Pohjavesiprojektin loppuraportissa esite

tyistä toimenpiteistä aloitettiin myös pohjavesien

käyttökelpoisuutta ja suojelua koskevan luokituk

sen teko.
Koko valvontatoiminnan tehostamiseksi jatket

tiin kehittämishankkeita, jotka koskevat mm, lupa

ehtojen yhdenmukaistamista sekä valvonnan sys

tematisointia vesilain rikkomistapauksissa.

Vesihallituksen, valtion teknillisen tutkimuskes

kuksen reaktorilaboratorion ja Riista- ja kalata

louden tutkimuslaitoksen yhteistyönä aloitettiin

järvien säännöstelyjen kalataloudellisia vaikutuksia

kuvaavan systeemimallin kehittäminen.

Osana vesi- ja vmpäristöhallinnon uusia lakisää

teisiä jätehuoltoon liittyviä tehtäviä on jo kerto

musvuonna käynnistetty ympäristöministeriön toi-
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meksiannosta laaja nelivuotinen tutkimus- ja selvi
tystyö ongelmajätteitä sisältävien riskikaatopaikko
jen kartoittamiseksi. Tärkeänä osatavoitteena on
myös jätehuoltotutkimusten yleisten valmiuksien
(mm. näyttenotto, analytiikka) kehittäminen.

Vesihallitus ryhtyi kehittämään yhdessä ympä
ristöministeriön kanssa ns. ympäristötietojärjestel
mää. Järjestelmästä on tarkoitus kehittää ympäris
tönsuojelua koskevan tietoaineiston keräys-, muok
kaus- ja tulostusjärjestelmä, joka palvelee kaikkia
ympäristönsuojeluun liittyviä hallinto-, seuranta- ja
tutkimustahoj a.

Vesihallitus asetti työryhmän selvittämään nor
minannon uudistamista, Uuden arkistosäännön
valmistelutyö keskittyi diaarikaavan uusimiseen,
Piirihallinnon arkistosääntötyöryhmä jatkoi työ
tään,

Toimistotyön tutkimus- ja kehittämistoimintaa
on ollut vuoden aikana käynnissä yhdessä vesitoi
mistossa. Videon käyttö erilaisissa kehittämis- ja
koulutustehtävissä on lisääntynyt. Tiedotus- ja
koulutuskäyttöön on tuotettu vuoden aikana useita
videofilmejä.

Vesihallitus on osallistunut valtion yhtenäisen
maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän kehittämis
projektin (VALMA) määrittelyvaiheen työhön.
Lähinnä vesihallinnon muutoksista aiheutuvat si
säisen kirjanpidon tehtävämuutokset valmisteltiin
vuoden lopulla.

1L2 Koulutustoiminta

Vesihallinnon koulutustoimintaa ohjasi vesihallin
non henkilöstökoulutussuunnitelma 1986—90, joka
antaa suuntaviivat vuosittaisten koulutusohjelmien
laatimiselle ja toteuttamiselle. Henkilöstökoulutus
suunnitelmassa korostuu ympäristöhallinnon uudel
leen järjestelyn ja toiminnan tuloksellisuuden hen
kilöstön asiantuntemukselle asettamat vaatimukset.

Taulukko 20. Vesihallinnon henkilöstökoulutus 1986.

Kertomusvuonna koulutuksessa painottui vesi-
hallinnon toiminnalle ja sen kehittämiselle edelly
tyksiä luova henkilöstön yleisten valmiuksien li
säämiseen tähtäävä koulutus. Automaattisen tieto
jenkäsittelyn lisääntyessä koulutuksessa painottui
atk-peruskoulutus, tekstinkäsittelyn koulutus sekä
käyttäjäkoulutus ja ohjaus.

Vesihallinnon ulkopuolelta hankittiin tehtävien
hoitoon liittyvää uutta tietoa erityisesti koulutus- ja
kehittämistoiminnan suunnittelua varten, Ulkopuo
lista koulutusta hankittiin myös kohdejoukoltaan
suppean erityisasiantuntijoiden asiantuntemuksen
lisäämiseksi.

Vesihallinnon henkilöstökoulutuksen määrä py
syi ennallaan. Koulutukseen osallistumiseen käytet
tiin 1,2 % työajasta. Koulutuskustannusten osuus
palkkakustannuksista oli 2,6 %. Lukua laskettaessa
on otettu mukaan koulutukseen osallistuneiden se
kä kouluttajien palkkakustannukset. Yksityiskoh
taisemmat tiedot koulutustoiminnasta on esitetty
taulukossa 20,

1L3 Kansainvälinen toiminta

Kertomusvuoden aikana jatkui maa- ja metsäta
lousministeriön asettaman työryhmä toiminta YK:n
kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen tavoit
teiden edistämiseksi. Vesihallinto osallistui ECE:n
(Economic Commission for Europe) vesikomitean
ja sen alaisen vesiasiantuntijaryhmän työskente
lyyn. Vesikomitean vuosittain pidettävän seminaa
rin aiheena oli vesien käytön ohjausjärjestelmät.
Vesihallinto osallistui WMO:n (World Meteoro
logical Organization) työskentelyyn Suomen pysy
vän edustajan hydrologisena neuvontantajana, sekä
lisäksi toimintaan järjestön hydrologisessa komis
siossa ja Euroopan alueen liitossa. Kertomusvuon
na jatkettiin osallistumista UNESCOn kansainväli

Koulutuksen Koulutus- Opetus- Osanottajien lukumäärä Oppilas-
järjestäjä tilaisuuksien päivien keskus- piiri- Yhteensä päivien %

lukumäärä lukumäärä hallinto hallinto lukumäärä

Vesihallinnon sisäinen
koulutus 65 159 490 1 159 1 649 5 092 69,1

VKK:n antama koulutus 43 290 59 49 108 502 6,8

Muilta hallintoyksiköiltä
hankittu koulutus 112 490,5 37 307 344 1 129 15,3

Valtionhallinnon ulko
puolelta hankittu
koulutus 127 262,5 109 261 370 643,5 8,8

Yhteensä 347 1 202 695 1 776 2471 7366,5 100



52

seen hydrologiseen ohjelmaan (IHP — Internatio
nal Hydrological Programme). Vesihallinto oli ker
tomusvuonna edelleen mukana UNEPin kansainvä
lisessä ympäristöntarkkailujärjestelmässä (GEMS
— Global Environmental Monitoring System), jo
hon on liitetty viisi sisävesien laadun havaintoase
maa.

OECD:n ympäristökomitean alainen vesiasiain
ryhmä, jossa vesihallinto oli mukana, lopetti toi
mintansa kertomusvuoden aikana. Ympäristöko
mitean alaisuuteen perustettiin uusi työryhmä, joka
käsittelee luonnonvarain hoitoa. Työryhmä aloitti
v. 1986 projektin, jossa tarkastellaan pinta- ja poh
javesien suojeluun ja hyväksikäyttöön liittyvää
toimintapolitiikkaa. Vesihallinto oli myös mukana
Euroopan teknologiayhteistyön (EC-maiden yhteis
työjärjestö) projektissa COST 681 “Orgaanisten
lietteiden ja nestemäisten maatalousjätteiden käsit
tely ja käyttö” sekä projektissa COST 641 “Orgaa
niset mikropollutantit vesiympäristössä”.

Suomen Standardisoimisliiton toimialayhteisönä
vesihallitus huolehtii Suomen osalta vesitutkimus
menetelmien pohjoismaisesta ja kansainvälisestä
standardisoinnista INSTAssa (Internordisk Stan
dardiseringskomite for vannundersokelser) ja
ISOssa (International Standardization Organiza
don).

Vesihallitus osallistui kertomusvuonna Itämeren
suojelusopimusta soveltavan Helsingin komission
toimintaan useilla eri sektoreilla, Osallistumista
Helsingin komission toimintaan ja muuhun kan
sainväliseen merensuojeluyhteistyöhön koordinoi
Suomessa meriympäristöneuvotelukunta. Vesihalli
tuksen edustajat osallistuvat neuvotelukunnan työ
hön puheenjohtaja-, sihteeri- ja asiantuntijatehtä
vissä.

Pohjoismaisessa yhteistyössä jatkui osallistumi
nen Pohjoismaiden neuvoston kontaktielimen, Poh
joismaiden ministerineuvoston ympäristönsuojelu
asioita käsittelevän virkamieskomitean ja Nord
forskin toimintaan. Virkamieskomitean alaisena
toimii vesihuollon työryhmä, jonka puheenjohtaja
ja sihteeri ovat vesihallituksesta. Työryhmällä oli
vuoden 1986 aikana käynnissä kahdeksan projek
tia. Vesihallitus hoitaa myös projektien pohjois
maisen rahoituksen hallinnon. Nordforskin puit
teissa jatkui kertomusvuoden aikana projekti, joka
selvittää juomaveden tutkimusta pohjoismaissa.
Vuonna 1986 jatkui myös Suomen ja Ruotsin väli
seen Pohjanlahden suojelua koskevaan sopimuk
seen perustuvan Pohjanlahtikomitean työ. Vesihal
linto osallistui myös Pohjoismaisen hydrologiyhdis
tyksen (NHF) sekä Pohjoismaisen maataloustutki
jain yhdistyksen (NJF) toimintaan.

Suomen ja Neuvostoliiton välistä tieteellis-tek
nistä yhteistoimintaa jatkettiin maanparannuksen

ja vesitalouden työryhmän ja juoma- ja jäteveden
puhdistuksen työryhmän puitteissa. Myös Suomen
ja Unkarin vesihallitusten välistä yhteistoimintaa
jatkettiin vuonna 1986 vuosien 1985.—1986 yhteis
työohjeiman mukaisesti. Syksyllä 1986 sovittiin yh
teistyöohjelmasta vuosille 1987—1988. Samoin jat
kettiin vesihallituksen ja Tsekkoslovakian metsä- ja
vesitalousministeriön välistä yhteistyöohjelmaa vuo
sille 1985—1990.

Suomen ja Neuvostoliiton välisen ympäristön
suojelusopimuksen mukainen yhteistoiminta. Vesi-
hallinto osallistui suomalais-neuvostoliittolaisen
ympäristönsuojelun sekakomission Suomenlahtityö
ryhmän ja vesiensuojelutyöryhmän toimintaan.

Vesihallinto toteutti edelleen Suomen ja Neuvos
toliiton välisen rajavesistösopimuksen edellyttämää
tutkimus- ja valvontatoimintaa. Samoin jatkui
edelleen Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopi
muksen, Suomen, Norjan ja Neuvostoliiton välisen
Inarinjärven säännöstelyä koskevan sopimuksen
sekä Suomen ja Norjan välisen rajajokikomission
edellyttämä yhteistyö.

Vesihallinnosta tehtiin vuoden 1986 aikana 156
ulkomaan virkamatkaa, joihin käytettiin 1 304
matkapäivää. Vesihallinnon kansainvälistä toimin
taa koordinoiva kansainvälisten asiain toimikunta
piti kertomusvuoden aikana kuusi kokousta.

11,4 Julkaisu ja tiedotustoiminta

Julkaisutoiminta

Julkaisutoiminnalla annetaan tietoa vesihallinnossa
suoritetuista tutkimuksista, laadituista suunnitel
mista ja toimenpide-ehdotuksista. Julkaisujen jake
lu tapahtuu osittain vastavuoroisuuteen perustuva
na kotimaisena ja kansainvälisenä julkaisuvaihtona
ja osittain myyntinä Valtion painatuskeskuksen
kautta. Monistesarjaa on saatavana lainakappalei
na vesihallituksen kirjastosta.

Vesihallitus on julkaissut kolmea varsinaista sar
jaa sekä monistesarjaa. 1.10.1986 tapahtunut vesi-
hallinnon uudelleenjärjestely on vaikuttanut myös
hallinnon julkaisusarjoihin. Nimien muutosten li
säksi on tehty sarjamuutoksia, jotka koskevat Ve
sihallituksen julkaisuja- ja Vesihallitus-Tiedotus
-sarjoja. Nämä on yhdistetty yhdeksi sarjaksi, Vesi-
ja ympäristöhallinnon julkaisuja, joka sisällölliseltä
aihepiiriltään vastaa cm, sarjoja. Vesientutkimus
laitoksen julkaisuja sekä monistesarja ovat säily
neet ennallaan. Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisee
näin ollen kahta varsinaista julkaisusarjaa sekä
monistesarjaa.

Vesihallituksen varsinaisissa julkaisusarjoissa il
mestyi 1.10.1986 mennessä 13 julkaisua. Moniste-
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sarjassa ilmestyi 58 monistetta samana ajanjakso
na. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisusarjoissa
ilmestyi loppuvuoden 1986 aikana 3 julkaisua ja
monistesarjassa 10 monistetta.

Vesihallituksen julkaisuja -sarja sisältää vesihallin
non toimintakertomukset, vesien käytön kokonais
suunnitelmat ja muut tärkeät selvitykset. Sarjassa
ilmestyi vuonna 1986:
51. Vesihallinnon toiminta vuonna 1985. Översikt
över vattenförvaltningens verksamhet år 1985.
Summary of the activities of the Water Authority
in 1985.

Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarja sisältää tie
teellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä havaintoaineistoa
vesientutkimuslaitoksen toimialoilta. Sarjassa il
mestyi vuonna 1986:
65. Rekolainen, Seppo, Verta, Matti & Järvinen,
Olli. Mercury in snow cover and rainfall in Finland
1983-.--1984. Tiivistelmä: Sadeveden ja luonnon
elohopeapitoisuus Suomessa 1983— 1984.
Rekolainen, Seppo, Verta, Matti & Liehu, Anita.
The effect of airborne mercury and peatland
drainage on sediment mercury contents in some
Finnish forest lakes. Tiivistelmä: Ilmalevintäisen
elohopean ja metsäojituksen vaikutus sedimentin
elohopeapitoisuuteen eräissä Suomen metsäjärvis
sa.
Verta, Matti, Rekolainen, Seppo, Mannio, Jaakko
& Surma-aho, Kari. The origin and level of mercu
ry in Finnish forest lakes. Tiivistelmä: Elohopean
alkuperä ja pitoisuustaso Suomen metsäjärvissä.
Mannio, Jaakko, Verta, Matti, Kortelainen, Pirkko
& Rekolainen, Seppo. The effect of water quality
on the mercury concentration of northern pike
(Esox lucius, L.) in Finnish forest lakes and reser
voirs. Tiivistelmä: Veden laadun vaikutus hauen
elohopeapitoisuuteen Suomen metsäjärvissä ja te
koaltaissa.
Verta, Matti, Rekolainen, Seppo & Kinnunen, Ka
ri. Causes of increased fish mercury levels in Fin
nish reservoirs. Tiivistelmä: Kohonneiden eloho
peapitoisuuksien syyt Suomen tekoaltaissa.
Surma-aho, Kari, Paasivirta, Jaakko, Rekolainen,
Seppo & Verta, Matti. Organic and inorganic mer
cury in the food chain of some lakes and reservoirs
in Finland. Tiivistelmä: Orgaaninen ja epäorgaani
nen elohopea eräiden Suomen järvien ja tekoaltai
den ravintoketjuissa.
Leskinen, Jari, Lindqvist, Ossi V., Lehto, Jari &
Koivistoinen, Pekka. Selenium and mercury con
tents in northern pike (Esox Iucius, L.) of Finnish
man-made and natural lakes. Tiivistelmä: Seleenin
ja elohopean pitoisuus Suomen tekoaltaiden ja
luonnonjärvien hauissa.
Pennanen, Vappu, Kortelainen, Pirkko & Mannio,

Jaakko. Comparative study on the estimation of
humic matter in natural waters. Tiivistelmä: Luon
nonvesien humuspitoisuuden arviointi eri mene
telmillä.
Kortelainen, Pirkko, Mannio, Jaakko & Pennanen,
Vappu. Characteristics of the allochthonous orga
nic matter in Finnish forest lakes and reservoirs.
Tiivistelmä: Alloktonisen orgaanisen aineen omi
naisuuksista suomalaisissa metsäjärvissä ja tekoal
taissa.
Frisk, Tom & Pennanen, Vappu. A steady-state
model for two humic fractions. Tiivistelmä: Kah
den humusfraktion tasapainotilan malli.

Vesihallituksen Tiedotus-sarja sisältää väliraport
teja, osaselvityksiä sekä tilastoyhteenvetoja, joita ei
niiden esitutkimusluoteen tai muun syyn vuoksi
julkaista Vesihallituksen tai Vesientutkimuslaitok
sen julkaisuja -sarjoissa. Sarjassa ilmestyivät vuon
na 1986 seuraavat julkaisut:
269. Saukko, Pentti: Tulva rantojen sortajana. lu
lujärven ja Sotkamonjärvien rantatörmien vyöry
minen vesistön luonnontilassa.
270. Kajander, Juha: Hydrologia Suomessa ennen
teollista vallankumousta.
271. Haapala, Kirsti; Niemi, Ritva; Riiheläinen,
Tapio ja Stark, Brita: Kemiallisen hapen kulutuk
sen (COD0)määrittäminen suljetulla putkimene
telmällä. Vertailu standardimenetelmään.
272. Hallikainen, Satu; Ruokanen, Irmeli ja Viita
la, Liisa: lunasjoen alueen luonto ja luonnonvarat.
lunasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen, osa-
selvitys.
273. Itkonen, Juhani ja Kinnunen, Kari: lunas
joen vesistön nykytila sekä Ounasjoen kokonaisfos
foripitoisuus eri kuormitus- ja virtaamatilanteissa.
lunasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen, osa-
selvitys.
274. Kännö, Sakari; Pruuki, Veijo; Anttinen, Pert
ti; Ahvonen, Anssi ja Harju, Irja: lunasjoen kala-
taloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Oulu-
joen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
lunasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen, osa-
selvitys.
275. Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittämis
suunnitelma. Yhteenveto osaselvityksistä ja suosi
tukset lunasjoen luonnontaloudellisen käytön ke
hittämiselle.
276. Vesihuollon koulutuksen kehittäminen Suo
messa.
277. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1984.
278. Maankuivatuksen suunnittelu. 1 osa: Teksti
osa. II osa: Liitteet.
279. Vesihuoltolaitokset 31.12.1985.

Vesihallituksen monistesarjaan otettiin sellaisia tut

kimuksia, suunnitelmia, opinnäytteitä, vesihallituk
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sen sisäisiä ohjeita, selostuksia. raportteja yms., joi
ta ei julkaistu varsinaisissa julkaisusarjoissa, mutta
joista ollaan kiinnostuneita viraston sisällä tai ul
kopuolella ja joiden tavoittaminen myöhemmin on
tärkeää. Sarjaan otettiin vuonna 1986 seuraavat
julkaisut:
381. Tuhkanen, Tuula & Ruuth-Rantalahti, Kata
riina. Aktiivilieteprosessin mirkobiologiasta ja sen
sovellutuksista metsäteollisuuden jätevesien puh
distukseen.
382, Vilhunen Oili. Sisävesiruoppauksistaja niiden
tarkkailusta.
383. Vesien suojelu ja jätehuolto: Kuopion vesi
tutkimuspäivä 16.—17, 10.1985.
384. Huttunen, Maija. Kasviplanktonin interka
librointi v. 1979,
385. Partanen, Paula. Kalankasvatuksen vaikutus
ympäröivään vesialueeseen Loviisan Kejvsalössä.
Inverkan av fiskodlingen p6 dc omgivande vatten
områdena i Kejvsalö, Lovisa,
386. Kettunen, llppo. Etelä-Saimaan pilaantumi
nen ja vesiensuojelu.
387. Mäkinen, Irma & Karppinen, Liisa, Vertailu
näytetutkimuksen 2/1985 tulokset.
388. Kivelä, Jukka. Maankuivatushankkeiden atk
avusteinen suunnittelu.
389. Patoturvallisuusjärjestelyistä Ruotsissa ja
Norjassa.
390. Mäkinen, Irma. Vertailunäytetutkimuksen
3/1985 tulokset.
391. Viitala, Liisa & Hyvärinen, Pekka. Kiiminki
joen vesistöalueen taimen- ja harjuspurojen tilasel
vitys.
392. Vesihallinnon suunnitteluohjelma vuodelle
1986.
393. Saari, Päivi, Vedenlaatumallien käyttö virtaa
vassa vedessä — sovellutuskohteena Kiiminkijoki.
394. Suositus alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi
vesistöjen rannalla Pohjois-Karjalassa.
395. Pohjavesiprojekti 1985: loppuraportti.
396. Kauppi, Marja. Lieksanjoen alueen vesistön
tila ja siihen vaikuttaneet tekijät.
397. Selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta
vuonna 1985.
398. Kauppi, Marja. Pielisen alueen vesistön tila ja
siihen vaikuttaneet tekijät.
399. Nyroos, Hannele, Vesien- ja ympäristönsuoje
lusta Yhdysvalloissa — Matkakertomus opinto-
matkalta.
400, Vesistöjen käyttötoiminta ja tulvantorjunta.
Vesihallituksen koulutuspäivät Vammalassa 13.—
14.11.1985.
401, Leskinen, Elina, Keinoalustojen käyttö veden-
laadun seurantamenetelmänä murtovedessä II.
Eksponointisyvyyden ja vuodenajan vaikutus peri
fytonin kolonisaatioon.

402. Rissanen, Jouko & lulasvirta, Panu, Oy For
cit Ah:n räjähdysainetehtaan jätevesien vaikutuk
sista silakan mätimunien kehitykseen ja elinky
kyyn.
403. Isotalo, Ilkka. Veden laatu 44 Turun vesipii
rin järvessä.
404. Mäkinen, Irma & Poutanen, Eeva-Liisa.
Rapport över interkalibreringen — humus och lig
ninföreningar.
405. Ekholm, Petri, Fosforin käyttäytyminen Pai
mionjoessa ja Paimionlahdella,
407. Turkia, Jaana. Kasviplankton ja sen riippu
vuus ympäristötekijöistä eräissä Pohjois-Karjalan
vesistöissä.
408. Järvinen, Olli. Laskeuman laatu Suomessa
1971—1982,
409. Sokka, Timo, Kalan verkkoallaskasvatuksen
vesistökuormituksen vähentäminen.
410. Rantajärvi, Leena (toim.). Routatutkimusse
minaarin Espoo 6.3,1986 esitelmät.
411. Vesihallinnon rakentamisorganisaation kehit
tämissuunnitelma, RAKE-projekti 13.12.1985.
412. Kaivosten jätevedet, kiinteät jätteet ja ympä
ristön suojelu.
413. Suomen kaivoksetja ympäristönsuojelu.
414. Ammoniumpohjaisen sulfiittiselluloosatehtaan
jätevesien puhdistus aktiivilietemenetelmällä sekä
anaerobilammikointi esikäsittelymenetelmänä.
415. Malmi, Jukka 5. Suojavyöhykkeet maatalou
den vesiensuojelussa — kirjallisuuskatsaus.
416. Mäkelä, Timo & Anttila, Jermi. Tietokoneoh
jelmisto: Jätevesien aiheuttamat rantavahingot.
417, Varsinais-Suomen ja Etelä-Satakunnan haja
asutuksen vedenhankinnan yleissuunnitelmasta an
netut lausunnot ja työryhmän vastineet sekä suosi
tus./Vesihallitus, Turun vesipiirin vesitoimisto,
Varsinais-Suomen seutukaavaliitto, Satakunnan
seutukaavaliitto,
418. Osallistuminen ja yhteiskunnallisten vaikutus
ten arvioiminen vesiensuojelun suunnittelussa.
419, Tolonen, Eira. Seurantatutkimus säännöste
lyn vaikutuksista lulujärven ranta- ja vesikasvilli
suuteen: tutkimusraportti.
420. Leminen, Erkki, Kalanviljelyaltaan ainetase
ja kuormitusparametrit kiertovesijärjestelmässä —

pienoismallitutkimus.
421. Nakari, Tarja, Ruoppa, Marja & Miettinen,
Veijo. Puunjalostusteollisuuden suovan ja raskas
metalliseoksen vaikutuksia kirjolohen (Salmo gaird
neri, R.) elintoimintoihin laboratorioaltistuksissa.
422, Nakari, Tarja, Ruoppa, Marja, Soivio, Antti
& Miettinen, Veijo. Raportit Päijänteen ja Van
taanjoen veden laadun sekä lämpötilan vaikutuk
sista 2-vuotiaiden meritaimenten fysiologiseen ti
laan.
423, Kunnamo-Ojanen, Tiina & Ruoppa, Marja.
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Tervakoski Oy:n jätevesien myrkyllisyyden selvit
täminen seeprakalan mäti/poikas- ja vesikirpputes
tillä.
424. Kallio, Kari, Virtaus- ja vedenlaatumalli
VENLAn soveltaminen Oulun edustan merialueel
le.
425, Leskinen, Elina, Tamminen, Timo & Pajanen,
Kaisa. Ammoniumkuormituksen vaikutus perify
tonin kasvuun ja Enteromorpha compressan levin
neisyyteen Hankoniemen pohjoispuolella.
426. Wirkkala, Riitta-Sisko & Viisainen, Esa, Koi
vusulfaattisellun valkaisujäteveden käsittely pit
käilmastuskoepuhdistuksessa.
427. Järvinen, Olli, Laskeumakeräimen ja sademit
tarin sadantien vertailu.
428, Joki-Heiskala, Päivi & Sappinen, Anne. Ve
sien happamoitumisen vaikutus makrofyyttikasvil
lisuuteen.
429. Jätepatojen turvallisuusohjeet. (Vesihallituk
sen patoturvallisuusohjeiden täydennys).
430, Malve, Olli. Konseptuaalisten valuntamallien
ja aikasarjamallien käyttö lyhytaikaisten tulvaen
nusteiden tekemisessä.
431. Vanhojen vesirakenteiden hoito ja suojelu.
432. Kokko, Hannu, Härmä, Seija & Tuunanen,
Sirpa. Vaalimaanjoen vesistöalueen kalatalousselvi
tys vuonna 1982.
433, Kokko, Hannu, Kokkonen, Anna-Maija &
Päivänen, Kari. Vehkajoen ja sen lähialueen kalata
lousselvitys vuonna 1983.
434. Paasivirta, Jaakko, Knuutinen, Juha, Klein,
Paul, Knuutila, Marita, Maatela, Paula, Pastinen,
Ossi, Paukku, Raija, Soikkeli, Jaakko, Virkki, Lii
sa, Särkkä, Jukka & Herve, Sirpa. Ligniinin ja or
gaanisten klooriyhdisteiden leviämistutkimus.
435. Rekolainen, Seppo. Torjunta-aineiden myr
kyllisyys vesieliöille.
436. Brusila, Pekka. Nummijärven käyttökelpoi
suuden parantaminen Kauhajoen kunnassa.
437. Paasivirta, Jaakko, Heinonen, Pertti, Herve,
Sirpa, Paukku, Raija & Knuutila, Marita. Simpu
koiden käyttö organoklooriyhdisteiden vesistöseu
rannassa (vuoden 1985 tulokset).
438. Järvien kunnostus, Oulun vesistötutkimus
päivät 14—15.4.1986.
439. Ehdotus automaattisen veden laadun tarkkai
lun kehittämiseksi vesihallinnossa ja tarkkailulait
teiden hankintaohjelmaksi vuosille 1988—92.
440. Kajaani Oy:n ja Kajaanin kaupungin jäteve
sien vaikutuksista Kajaaninjoen — Paltaselän vesi-
alueella vuonna 1984.
441. Vesi-ja viemärilaitosmaksut 1.1.1986.
442. Pienehköjen jätevedenpuhdistamoiden lietteen
energian talteenotto.
443. Karjanlannan käyttö ja vesiensuojelu. Suo
messa ja Neuvostoliitossa käytettävät ohjeistot.

Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja -sarjassa il
mestyivät seuraavat julkaisut:
2. Heikkilä, Raimo. Kyrönjoen deltan sedementti
tutkimus 1983—1985.
3. Nyman, Curt, Anttila, Marja-Eliisa, Lax, Hans-
Göran & Sarvala, Jouko, Koskien pohjaeläimisto
jokien laatuluokittelun perustana.
Nyman, Curt, Anttila, Marja-Eliisa & Lax, Hans
Göran. Pohjaeläinnäytteenotto käsihaavilla virtaa-
vasta vedestä.
4. Vesistöhankkeiden vaikutusten arviointi,

Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarjassa ilmes
tyivät seuraavat julkaisut:
1. Huikko, Timo ja Simell, Matti. Tutkimus vesi-
hallinnon henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta henki
löhallinnollisten toimenpiteiden ohjausvälineenä.
2. Haiminen, Jouko, Metsäteollisuuden jätevesi
lietteiden kompostonti.
3. Reinikainen, Tapio, Leskinen, Elina ja Villa,
Leena. Perifytonin kasvu ja veden ravinnepitoisuus
Pikkalanlahden kuormituksen ilmentäjänä kesällä
1984.
4. Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusohjelma
vuodelle 1987.
5. Kymijoen Pyhäjärven alueen veden laatu vuosi
na 1962—1984.
6. Leminen, Erkki, Mäkinen, Timo ja Junna, Ju
hani. Kalanviljelyn vesistökuormituksen vähentä
minen verkkokassilaitoksella — kenttätutkimus
meriolosuhteissa,
7. Sakokaivolietteiden vastaanotto ja käsittely
viemärilaitoksilla — suunnittelu- ja mitoitusohje.
8. Hemming, Jarl ja Lehtinen, Karl-Johan. Utvär
dering av metoder för karakterisering av skogs
industrins avloppsvatten.
9. Muovirakenteiden käyttö maanparannuksessa.
10. Viemäriverkoston vuotovesien vähentämisen
yleissuunnitteluohje, 4.12.1986.

Ulkoinen tiedottaminen

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

Uutisaiheiden välittäminen on ollut ulkoisen tie
dotuksen eräs tärkeimmistä tehtävistä. Lehdistölle,
radiolle, tv:lle ja tietotoimistoille on vuoden aikana
välitetty noin 300 vesihallinnon toiminnasta kerto
vaa uutisaihetta. Maakunnallisessa ja alueellisessa
tiedotustoiminnassa on keskeisen osan muodosta
nut vesipiirien tiedottaminen.

Vesiasioita ja vesihallintoa käsiteltiin tiedotusvä
lineissä edelleen varsin runsaasti, mihin oli vaikut
tamassa vesi- ja ympäristöasioiden järjestelyistä
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käyty keskustelu.
Käynnistettiin seitsemän kunnan ja Kuopion ve

sipiirin kanssa yhteistyönä Erävesille-Jokireitille
tiedotus- ja markkinointiprojekti.

Kaivo ja sen ympäristö -esite tehtiin kansalaisten
ja neuvontajärjestöjen käyttöön.

Toteutettiin yhteistyönä TV 1:n kanssa ohjelma
Simpeleen käytöstä vesistön pilaantumisen ilmentä
jana.

Pohjoismaisena yhteistyönä jatkui vesi- ja vie
märiasioiden markkinointi- ja tiedotustyö.

AQUA-86 näyttely toteutettiin suurelta osin ve
sihallituksen materiaalin ja työn turvin.

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

Erämessut Riihimäellä
— Pohjavesi-näyttely Otaniemessä

Kallavesj’86 Kuopiossa.

Sisäinen tiedottaminen

Vesiväki-lehti, vesihallinnon henkilöstölehti. ilmes
tyi neljä kertaa ja viikkotiedote Vesi ja Leipä 52
kertaa, Vesipiireissä ilmestyivät näiden lisäksi pii
rien oma sisäinen tiedotuslehti, Ne ilmestyivät kes
kimäärin kerran kuukaudessa. Lehdikköä, päivä-
lehdistä saksittuja vesiaiheisia artikkeleita, tehtiin
vuoden aikana 45 numeroa sisäiseen käyttöön.

1L5 Muu talous- ja hallintotoiminta

Talouden kehittämistoiminnot

Kertomusvuonna vesihallitus sekä Helsingin vesi-
piiri aloittivat HEPLA-systeemin käytön kuukau
sipalkkojen laskennassa. Muiden vesipiirien osalta
suoritettiin systeemitestaukset ja järjestelmään siir
tymisvalmius niiden kohdalle on vuoden 1987 maa
liskuussa.

Atk-toiminta

Vesihallitus ryhtyi vuoden 1986 aikana kehittä
mään yhdessä ympäristöministeriön kanssa ns.
ympäristötietojärjestelmää. Järjestelmästä on tar

koitus kehittää ympäristönsuojelua koskevan tieto-
aineiston keräys-, muokkaus- ja tulostusjärjestel
mä, joka palvelee kaikkia ympäristönsuojeluun liit
tyviä hallinto-, seuranta- ja tutkimustahoja.

Ympäristötietojärjestelmään kuuluu alkuvaihees
sa noin 20 tietojärjesteimää. Siihen sisältyvät kaik
ki vesihallinnon tietojenkäsittelyn kehittämissuun
nitelmassa mainitut kehittämiskohteet. Järjestel
mään kuuluu myös kehittämiskohteita, jotka palve
levat ensisijaisesti maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalaan kuuluvia tehtäviä vesihallinnossa.
Kaikkiin näihin hankkeisiin sisältyy myös ympäris
tönsuojeluun liittyviä osia,

Kustakin osajärjestelmästä pyritään saamaan
valmiiksi seuraavien 2—3 vuoden aikana ensim
mäiset toiminnan ja sisällön suhteen hyväksyttävis
sä olevat versiot. “Lopulliset” versiot on tarkoitus
saada valmiiksi seuraavien viiden vuoden aikana.

Vuoden 1986 aikana hankittiin vesihallituksen
uudeksi keskustietokoneeksi VAX 8500 -laitteisto,
Vesipiireihin on tarkoitus seuraavien 2—3 vuoden
aikana hankkia Micro WAX -laitteistot. Ensim
mäiset uudet laitteistot otettiin käyttöön vuoden
1986 lopulla Kokkolan ja Lapin vesipiireissä.

Vuoden 1986 lopussa oli käytössä kaikkiaan 113
päätettä. Koska mikrotietokoneita voidaan käyttää
päätteinä on ne laskettu mukaan päätteiden jouk
koon. Mikroja on kaikkiaan 28 kappaletta.

Kirjasto- ja tietopalvelutoiminta

Vesihallituksen kirjaston kokoelmien kartunta
vuonna 1986 oli 6 572 nidosta. Kokoelmien määrä
vuoden 1986 lopussa oli 45 735 nidosta.

Kirjastoon tuli 481 aikakauslehteä. Kirjasto an
toi 3 759 lainaa tai jäljennettä. Kirjastojen väliseen
lainaustoimintaan osallistuttiin välittämällä vesi-
hallinnon henkilökunnalle lainoja tai jäljenteitä
suomalaisista tai ulkomaisista kirjastoista yhteensä
830. Muille kirjastoille toimitettiin omista kokoel
mista 780 lainaa tai jäljennettä.

Kirjaston uutuustiedote ilmestyi 10 numerona.
Sen painosmäärä on 250 kpl, josta 160 kpl on jaet
tu vesihallinnon ulkopuolelle. Kirjastotoimikunta
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Teoksia luokitettiin ja indeksoitiin yhteensä
5 796 kpl. Varsinainen tietopalvelu jouduttiin hen
kilökuntaresurssien puutteessa keskeyttämään.
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ÖVERSIKT ÖVER VATTENFÖRVALTNINGENS VERKSAMHET ÅR 1986

Det långvariga beredningsarbetet rörande vatten
förvaltningens ställning och uppgifter slutfördes
under redogörelseåret. Lagen om ändring av 3 §
lagen om ministeriernas i statsrådet antal och ali
männa verksamhetsområden (23/86) samt lagen
om vatten- och miljöförvaltningen trädde i kraft
den 1 oktober. Enligt dessa lagar blev vattenstyrel
sen med avseende p6 den allmänna förvaltningen
underställd miljöministeriet och den ombildades till
vatten- och miljöstyreisen, Av vattendistriktens
vattenbyråer bildades samtidigt vatten- och miljö
distrikt. Jord- och skogsbruksministeriet leder och
övervakar fortfarande handläggningen av vissa
ärenden inom vatten- och miijöförvaltningen.

Det ankommer alltjämt p6 vatten- och miljöför
valtningen att främja nyttjande, vård och skydd av
vattnen. avvärjandet av skador och men föror
sakade av vattnen samt vattenforskning. Utöver
dessa uppgifter tilldelades vatten- och miljöförvait
ningen vissa nya uppgifter i samband mcd miljö
skyddet och -vården, Dc nya uppgifterna innefattar
bi.a, avfalishanteringen, bekämpningen av olje
skador förorsakade av fartyg, miijöforskningen
samt att upprätthålla och utveckla datasystem i
anslutning till miljön,

1 samband mcd att vatten- och miljöförvaltnin
gen omorganiserades fattades också beslut om vis
sa reformer som gällde arbetsfördelningen mellan
förvaltningens olika nivåer och användningen av
resurser, Ministeriernas ställning i ledningen av
förvaltningen har stärkts, Från det centrala äm
betsverket kommer uppgifter och befogenhet att
delegeras till vatten- och miljödistrikten. Det
centrala ämbetsverkets personal minskas åren
1986—1991 mcd sammanlagt 70 anställda, Det är
meningen att det centrala ämbetsvcrkets ställning
som sakkunnigmyndighet p6 området skall stärkas.

Delegeringen av uppgifter och befogenhet till
distriktsförvaltningen har förberetts under redo
görelseåret. Hos miljöministeriet har vatten- och
miljöstyrelsen gjort en framställning om att över
föra handläggningen av i förordningen om för
handsåtgärder för skydd av vatten (283/62) av
sedda anmälningar till vatten- och miljödistriktcn.
Likaså har en framställning gjorts om att till
distrikten delegera fattandet av beslut om under
stöd och räntcstödslån som beviijas för vattenför
sörjnings- och vattenvårdsåtgärder i samhällcn.
Hos jordbruksstyrelsen har vatten- och miljöstyrel
sen gjort en framställning vars syftc är att till
distriktförvaltningcn delegera vatten- och miljö

styrelsens p6 lagen om gårdsbruksenheter grundade
uppgifter.

Bcrcdningsarbctet för att utveckia vattenförvalt
ningens byggnadsorganisation slutfördcs under
rcdogörelseårct. Inom det utvecklingsprojekt som
utrett ärendct inriktades arbctet år 1986 främst på
att cffcktivera byggnadsverksamheten och för
bättra den ekonomiska förmånlighcten. Vatten
styrelsen fattade beslut om att reformen skullc bör
ja verkställas. Den ccntrala avsikten mcd reformen
är att förbättra vcrksamhctcns ekonomiska för
månlighet genom att maskin- och rcparationsverk
samheten koncentreras till fem distrikt och genom
att inslaget av användningcn av egna maskiner
sänks från nuvarande 60 % till i medeltal ca 40 %,

För vatten- och miijöförvaltningcn kommer
forsknings- och laboratoricvcrksamhcten att vara
ctt centralt utvecklingsobjckt under dc närmaste
ären. En grundförutsättning för att såväl nuvaran
dc som nya uppgiftcr skail kunna handhas i
övcrensstämmelsc mcd dc nutida kraven är att
laboratorielokaliteterna och -apparaterna förnyas.
Vatten- och miljöstyrelsen har därför försökt få be
tydligt större resurser för detta ändamäl. 1 sam
band mcd förberedelscrna för en utiokaiisering av
forskningen har man också utrctt hur distriktsför
vaitningcns forskningsvcrksamhct kan utvecklas.
Bercdningsarbctet fortgår mcd beaktande av dc
krav som skötscin av uppgiftcrna för förvaltningcn
stälier p6 produktioncn och behandiingen av in
formation p6 såväi kort som lång sikt,

Dclegationen för vattcnärendcn har för vattcn
skyddct gjort upp ctt målprogram som sträckcr sig
till år 1995, Programmct omfattar dc ailmänna
principcrna och målcn för vattenskyddet samt dc
viktigaste utvägarna att uppnå dem, 1 programmct
framhåils den principen, att behovet av vattenvård
skall preciscras från fall till fall, Därigenom kan
vattcnskyddsåtgärdcrna inriktas p6 sådana objckt
där man kan vinna största möjliga nytta mcd av
scendc p6 kostnaderna,

Också under rcdogörciscårct har allvarlig upp
märksamhet ägnats ät att skydda grundvattcn och
främja utnyttjandct. Kärnkraftsverksoiyckan p6
vårcn ökadc vcrksamhetens betydelse. Ett viktigt
möl är att koordincra dc bchov och ambitioner
som sammanhänger mcd grustäkt och annan cx
ploatcring och annat skyddandc av åsar. Speciell
uppmärksamhct har fästs vid användningcn av
grundvattcn när vattcn anskaffas för gles bcbyggcl
se, Den i vattenstyrclscn under miljöministeriets



ledning inledda undersökningen av avstjälpnings
piatser för problemavfall svftar för sin del till aH
främja skyddet av grundvatten.

1 medel
f

r bygoande och för underhill av kon

struktioner i vattendrag använde ‘attenstyrelsen 6r
1986 sammanlagt 146 milj. mark. Innalles pågick

445 projeki, av viika 153 slutfördes under året.

Omkring 200 dräneringsprojekt, 57 vattenförsörj

ningsprojekt, 50 regleringsprojekt och 43 projekt

för iståndsättning av vattendrag och deras använd

ning för rekreationsändamål pågick. 1 form av
uppdrag pågick 26 fiskerihushållningsprojekt samt

29 projekt för torriäggning av torvmossar.
Under redogörelseåret utgjorde vattenförsörj

ningen och vattenskyddet centrala tyngdpunkts
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områden för vattenförvaltningens verksamhet,
Översvämningsskvddet och dräneringen var alh
jämt viktiga uppgifter speciellt i Osterbotten och
södra Finland. Bekämpningen av olika slags miljö
skador har pökallat större uppmärksamhet än för
ut. För iståndsättning och vård av vattendrag an
vändes mera medel än under tidigare år. Antag
ligen kommer verksamheten fortfarande att vara
likartad ocksa under dc närmaste åren. Vården och
skyddandet av miljön samt miljöforskningen kom
mer att kräva ytterligare resurser. Det blir nödvän
digt att fästa ännu större uppmärksamhet vid att
utveckla verksamheten och förbättra dess eko
nomiska förmönlighet.
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ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL BOARD OF WATERS FOR 1986

Work towards the reorganization of the authority
and tasks of the water adrninistration was com
pleted during 1986. An Act concerning a change in
the number and fields of jurisdiction of ministeries
in the Council of State (23/86) and an Act on
water and environment administration (24/86)
came into force on October lst. In accordance with
these statutes the general administration of the
National Board of Waters was transferred to the
Ministry of the Environment, thus forming the
National Board of Waters and Environment. At
the same time the water offices of the Water
Districts were reorganized to form the Water and
Environment Districts, Certain duties in the field
of water and environment administration will how
ever continue to be controlled by the Ministry of
Agriculture and Forestry.

The major function of the new National Board
of Waters and Environment is stiil to promote the
utilization and proteetion of water resources, to
prevent damages and to carry out water research,
In addition to these tasks the National Board of
Waters and Environment also received new duties
related to environmental protection and adminis
tration, including waste management, prevention
of oil pollution from ships, environmental researcli
and the development and maintenance of environ
mental data registers. In connection with the re
organization of the water and environment admin
istration it was also decided to carry out certain
changes concerning distribution of workload and
resources between different levels of administra
tion, The position of the ministries in supervision
of the administration was strengthened. Certain
tasks and authority wiIl be transferred from the
central agency to the Water and Environment
Districts, The personnel of the central agency wiIl
be reduced by 70 between 1986 and 1991, At the
same time it is intended to strengthen the position
of th central agency as the Ieading authority in the
field, Preparative work towards the transfer of
tasks and authority to the district level was carried
out during 1986. The National Board of Waters
and Environment made a proposal to the Ministry
of the Environment concerning the transfer of
handhing of notices in accordance with the Act
(283/62) passed on advance measures in water pro
tection to the Water and Environmental Districts,
Another proposal concerned transfer of decision
making relating to grants and interest-subsidy
Ioans for municipal water supply and water protee

tion measures to the Water and Environment Dis
tricts. The National Board of Waters made a pro
posal to the National Board of Agriculture with the
aim of transferring those tasks of the Water and
Environmental Administration based on the farm
stead legislation to the district level.

Prehiminary work concerning the development of
the water construction organization of the Water
Administration was compheted in 1986, The work
of the development project investigating this area
was concentrated in 1986 mainly on improving the
efficiency and economy of construction activities.
The National Board of Waters and Environment
reached a decision concerning the initiation of re
organization. The major aim of the reorganization
is to improve the economy of the activities by con
centrating machine and repair functions to five dis
tricts and by reducing the use of own machinery
from the present 60 % to about 40 %

Research and laboratory activities shouhd com
prise one of the major development areas within
the Water and Environment Administration in the
near future, Renewal of laboratory premises and
equlpment facihities vih1 he essential for the hand
hing of both current and new tasks in accordance
with modern standards, The Water and Environ
ment Administration has made considerable efforts
to ohtain greathy improved resources for this pur
pose. The devehopment of district hevel research
activity was also investigated in conjunction with
the prehiminary work concerning decentralization
of research activities, This work is being continued
taking into account the demands placed by the
management of administration on the production
and handhing of data in both short and long terms,

The Advisory Board for Water Affairs com
pleted its target programme for water protection
extending to 1995. The programme inchudes the
aims and general principles of water protection and
the most important means for their fulfilhment, In
the programme it is stressed that the need for
water protection should he defined in accordance
with individuah cases. In this way the water protec
tion measures can he directed to those situations in
which the greatest possibhe advantage can he
reached in proportion to the requisite expenditure.

Major attention vas also paid in 1986 to the
promotion of protection and utihization of ground
waters, The significance of this activity was in
creased by the atomic reactor disaster at Chernobyl
in the spring of 1986, An important aim is to re



concile the needs and aims of gravel quarrying and
other modes of utilization of eskers with those of
environmental protection, Particular attention was
paid to the use of groundwater in water acquisition
in sparsely populated areas, The investigation of
highrisk refuse tips initiated by the Ministry of the
Environment within the National Board of Waters
is airned at the promotion of groundwater protec
tion,

The National Board of Waters utilized a total of
146 million marks in 1986 for construction pur
poses and for the maintenance of existing struc
tures. Of the 445 projects in progress, 153 were
completed during 1986. The projects included 200
Iand drainage projects, 57 in water supply and
sewerage, 50 regulation projects and 43 projects
aimed at restoration and improvement of water
courses eg. for recreational utilization. In addition,
26 fishing economy projects and 29 peat drainage
projects ordered by external authorities were also
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under way.
Two of the major priority areas of the work of

the Water Administration in 1986 were water sup
ply and waste water treatment and water protec
tion, Flood protection and land drainage were
again important tasks particularly in Ostrobothnia
and southern Finland. It was also necessary to pay
increased attention to the prevention of different
kinds of environmental damage. Considerably
more funds were directed to restoration of water
bodies and watercourse improvement than in pre
vious years.

This increase will probably be maintained in the
near future. Environmental management and pro
tection, as well as environmental research, will also
require increased resources in the future, Particular
attention must be paid to development of the activ
ities of the Water and Environment Administration
and to improvement of the standard of the practi
cal results of these activities,



Teerijärven vesitorni Kruunupyyn kunnassa valmistui vuonna 1986. Tornin kokonaiskorkeus on 40 m

ja säiliön tilavuus 800 m3.
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