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ALKUSANAT

Velvoitetarkkailun yleisohjeet laati vesi-ja ympäristöhallinnon sisäinen
työryhmä, jonka puheenjohtajana oli Heidi Vuoristo ja jäseninä Emelie Enckell
Sarkola, Tom Frisk, Pertti Heinonen, Kari Kinnunen, Markku Mäkelä, Heikki
Penttinen ja Marja Ruoppa. Pohjavesitarkkailun asiantuntijana oli Tapani
Suomela.

Työryhmän ehdotuksesta pyydettiin lausunnot vesi- ja ympäristöhatiinnon eri
yksiköiltä, kalastuspiireittä, tääninhallituksitta, tarkkailuvelvollisia edustavilta
keskusliitoilta sekä julkisen valvonnan ataisilta vesitutkimuslaitoksilta.
Lausunnoissa esitetty otettiin huomioon soveltuvin osin.

Velvoitetarkkailun yleisohjeet hyväksyttiin vesi- ja ympäristöhatiituksen
istunnossa 19.4.1991 (valvontaohje nro 26). Ohjeet on suunnattu vesi- ja
ympäristöpiireille, mutta myös tarkkailuvelvoltisten ja tarkkailua suorittavien
laitosten on syytä tuntea ohjeiden sisältö.

Tämä julkaisu korvaa vesihallituksen julkaisun nro 17 “Jätevesikuormituksen ja
sen vaikutusten velvoitetarkkailu”.
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1 Johdanto

Vesilain ja sen nojalla annettujen määräysten
valvonta on keskeinen osa vesi- ja ympäristö-
hallinnon tehtäviä. Pääosa valvonnan tarvitse
mista tiedoista saadaan velvoitetarkkailujen
avulla. Valvontatehtävän hoitamiseksi on en
siarvoisen tärkeää, että velvoitetarkkailu tuot
taa luotettavia ja käyttökelpoisia tietoja. Vei
voitetarkkailun tuottamien tietojen lisäksi ja
niitä varmistamaan tarvitaan muun muassa tar
kastuskäyntejä en kohteisiin, vesiviranomais
ten omaa havaintotoimintaa sekä yhteistyötä
esimerkiksi jätehuolto- ja ilmansuojeluviran
omaisten sekä kuntien viranomaisten kanssa.
Myös haitan kärsijöiden ilmoitukset ovat osa
kokonaisuutta. Velvoitetarkkailujen ja muiden
valvonnassa käytettävien keinojen avulla val
votaan muun muassa kuormituksen suuruutta
ja vesistön tilaa koskevia lupaehtoja. Tuloksia
käytetään hyväksi haittojen vähentämistoimien
riittävyyttä ja lupaehtojen muuttamistarvetta
arvioitaessa.

Merkittävin osa velvoitetarkkailua edellyt
tävistä määräyksistä sisältyy vesioikeuden
lupapäätöksiin. Vesilain mukaan vesioikeuden
lupa tarvitaan sellaisiin hankkeisiin, joiden
seuraukset tulisivat rikkomaan vesilain sulke

mis-, muuttamis- tai pilaamiskieltoa. Jos edel
lytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa,
vesioilceus myöntää hakemuksesta luvan hank
keen toteuttamiselle. Lupapäätöksessä vesioi
keus asettaa luvan saajalle lupaelitoina erilai
sia oikeuksia ja velvollisuuksia, joilla kysei
sen hankkeen vaikutukset pyritään sopeutta
maan muuhun vesistön käyttöön yleinen ja yk
sityinen etu huomioonottaen.

Lupaehdot koskevat useimmiten sallittua
jätevesikuormitusta ja jäteveden puhdistusme
netelmiä, puhdistuslaitteiden hoitoa, muun
muuttavan toimenpiteen toteuttamisen laajuut
ta ja tapaa, ajankohtaa tai jäikihoitoa, luvan
voimassaoloailcaa, uuden hakemuksen tekemi
sen ajankohtaa, korvauksia ja kompensaatioita
vahingonkärsijöille, kalakannan hoitotoimen
piteitä, muita toimenpiteitä haittojen ehkäise
miseksi sekä muuttavan toimenpiteen määrän,
laadun ja vaikutusten tarkkailua.

Velvoitetarkkailun toteuttamisen ohjaami
nen ja valvonta kuuluvat olennaisena osana
viranomaisten tehtäviin vesilain valvonnassa.
Velvoitetarkkailun yleisohjeella pyritään var
mistamaan yhdenmukaisten periaatteiden nou
dattaminen tässä toiminnassa.
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2 Velvoitetarkkailun yleiset perusteet

2.1 OIKEUDELLTSET
PERUSTEET

Jätevesien tai muiden vesistöä pilaavien ainei
den vesistöön päästämisen ja niiden vaikutus
ten tarkkailuvelvoite perustuu vesilain 10 lu
vun 24a §:aan. Johdettaessa jätevesiä ojaan
voi tarkkailuvelvoitteen perusteena olla myös
vesilain 10 luvun 3 §, jolloin sovellettavaksi
tulee vesilain 10 luvun 24a §:n säännös. Vesi-
lain 10 luvun 24a §:ssä tarkoitetuissa vesioi
keuden päätöksissä annetaan lupaehtoja, jotka
koskevat jäteveden muodostumisen ja käsitte
lyn (käyttötarkkailu), päästämisen (kuormitus
tarkkailu) sekä sen vaikutusten (vesistötark
kailu) tarkkailua.

Vesistöön rakentamisen tarkkailuvelvoite
perustuu vesilain 2 luvun 14 §:aan. Vesivoi
man hyväksikäyttöä, kulkuväyliä ja muita ve
siliikennealueita, uittoa, vesistönjärjestelyjä,
säännöstelyä, veden johtamista nesteenä käy
tettäväksi sekä pohjaveden ottamista koske
vissa vesilain kohdissa on määrätty, että täl
laisten hankkeiden suhteen on soveltuvin osin
noudatettava, mitä vesistöön rakentamisesta on
säädetty. Näin ollen tarkkailuvelvoite voi si
sältyä myös sanottuja hankkeita koskeviin ve
sioikeuden lupiin.

Tarkkailuvelvoitteeseen on viitattu myös
vesiasetuksen 71 §:ssä (hakemukset luvan saa
miseksi poikkeamiseen vesistön pilaamiskiel
losta) sekä 73 §:ssä (katselmuskirjan lupaeli

toesityksen sisältö). Tarvittaessa voi vesioi
keus asettaa tarkkailuvelvoitteen virka-apuasi
oissa vesilain 21 luvun 3:n nojalla.

Pohjaveden ottoon samoin kuin pohjave
den muuttamiseen yleensä liittyvässä tarkkai
lussa on lisäksi otettava huomioon vesilain 9
luvun 7 § ja 15 § sekä pohjaveden pilaantu
misvaaraa aiheuttavien laitosten ja toiminto
jen tarkkailussa vesilain 1 luvun 22 §.

Silloin, kun vesioilceuden luvan hakeminen
ei ole tarpeen, voi velvoite muuttavan toimin
nan ja sen vaikutusten tarkkailuun tulla mui
den vesilain nojalla annettavien päätösten tai
hallinnollisten toimenpiteiden kautta. Näitä
ovat lähinnä ennakkoilmoitusten tai vapaaeh
toisuuteen perustuvien ilmoitusten johdosta an
nettavat vesi- ja ympäristöviranomaisten lau
sunnot. Ennakkoilmoitusmenettely perustuu
asetukseen vesien suojelua koskevista ennak
kotoimenpiteistä (816/89). Asetuksen mukai
sia ilmoituksia tarkastaessaan viranomainen
joko toteaa, että vesioikeuden tai ympäristön
suojelulautakunnan lupa toimenpiteeseen on
tarpeen, tai katsoo, että ilmoituksessa tarkoi
tettu jäteveden johtaminen tai muu toimenpide
ei aiheuta pilaantumista, jos noudatetaan esi
tettyä suunnitelmaa tai sen tarkastaneen viran
omaisen siihen esittämiä muutoksia tai täy
dennyksiä. Tällainen täydennys on muun
muassa tarkkailu, jolla varmistetaan, ettei ve
silain vastaista pilaantumista tapahdu. Muun
muassa pienet jätevesikuormittajat, turvetuot
tajat, metsäojitukset ja kalankasvatuslaitokset
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ovat toteuttaneet velvoitetarkkailua ennakkoil
moitusmenettelyn tai vapaaehtoisuuteen perus
tuvien ilmoitusmenettelyjen perusteella.

Vesien tarkkailusta jätteenkäsittelyn yhtey
dessä on säädetty sekä vesilaissa että myös
eräissä muissa kohdissa ympäristölainsäädän
töä. Tapauksesta riippuen tarkkailuvelvoitteita
voidaan antaa terveydenhoitolain 17 §:n (si
joituspaikkaluvat), jätehuoltolain 21 § :n ja -

asetuksen 7 ja 11 §:n (yksityisten kaatopaik
kojen pitäjien jätehuoltosuunnitelmat), jäte
huoltolain 23 § :n (ongelmajätteen käsittelylu
pa), vesilain 1 luvun 23 §:n tai vesien suojelun
ennakkotoimenpideasetuksen 3 §:n (jätevesi
en johtaminen vesistöön) tai vesilain 10 luvun
3 § :n (jäteveden johtaminen ojaan) perusteel
la.

2.2 TAVOITTEET
Velvoitetarkkailun tavoitteena on hankkia ai
neistoa, jota käytetään selvitettäessä vesistöön
kohdistuvan jätevesikuormituksen laatua ja
määrää, jätevesikuormituksen tai muiden
muutosta aiheuttavien tekijöiden vaikutuksia
ja vaikutusalueiden laajuutta vesistöissä sekä
haittavailcutusten vähentämiseksi suoritettujen
toimenpiteiden riittävyyttä. Velvoitetarkkailun
tuottamilla tiedoilla pyritään valvomaan vesi-
lain mukaisissa päätöksissä asetettujen lupa
ehtojen noudattamista. Tuloksia tulee käyttää
hyväksi myös toimenpiteestä aiheutuvia va
hinkoja arvioitaessa ja kompensaatioita sekä
korvauksia harkittaessa. Tarkkailun tulee myös
antaa perusteet vesioikeuden luvan jatkoedel
lytysten harkinnalle. Tarkkailun tavoitteena on
lisäksi tuottaa aineistoa, jonka avulla haitan
kärsijät saavat tietoa vesialueitaan muuttavas
ta toiminnasta ja vesialueiden tilasta.

2.3 TARKKAILUVELVOITTEEN
MÄÄRÄÄMISEN
TARPEELLISUUS

Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesilcuormituksen
ja niiden vaikutusten tarkkailu on katsottu tar
peelliseksi lähes kaikissa tällaista toimintaa
koskevissa vesioilceuden päätöksissä tai viran
omaisen ennakkoilmoituslausunnoissa.

Sen sijaan eräiden muiden vesien tilaa
muuttavien toimintojen kohdalla käytäntö on

vaihdellut. Sen vuoksi seuraavassa esitetään
eräitä näkökohtia huomioon otettavaksi annet
taessa lausuntoja vesioilceudellisista lupahake
muksista, ennakkoilmoituksista tai vapaaeh
toiseen ilmoitusmenettelyyn perustuvista asia-
kirjoista. Tavoitteena on yhtenäistää tarkkai
luvelvoitteen asettamiskäytäntöä piirihallinnos
sa. On kuitenkin syytä korostaa, että pääpen
aatteena tarkkailun tarvetta arvioitaessa on aina
tapauskohtainen harkinta.

Tarkkailutarpeen arvioimisen ensisijaisena
lähtökohtana tulee olla käsitys toimenpiteestä
vesiympäristölle aiheutuvan muutoksen suu
ruudesta. Toisaalta sellaisellekin toiminnalle,
joka ei aikaisempien kokemusten mukaan ole
aiheuttanut haittaa, voidaan asettaa tarkkailu
velvoite, jos hankkeen koko on huomattavan
suuri kooltaan tavanomaisina pidettäviin vas
taaviin hankkeisiin verrattuna.

Vesistö- ja pohjavesivailcutuksia arvioita
essa on otettava huomioon muutokset veden
laadussa, vesimaanssä, vedenkorkeuksissa, vir
taussuunnissaja -nopeuksissa, vedenvaihtuvuu
dessa, vesistöön joutuvissa ainemäärissä sekä
vesistön valaistus- ja lämpöoloissa. Tärkeitä
lisänäkökohtia ovat vesistön käyttö vedenhan
kintaan, virldstystarkoituksiin tai kalastukseen
sekä vesistön erityiset luonnontaloudelliset
arvot. Vesistöihin liittyvien luonnosuojeluar
vojen harkintaa varten tulee olla käytettävissä
tiedot suojelualueohjelmista sekä uhanalaisten
tai muuten arvokkaiden lajien esiintymisestä.
Hankkeen tai toimenpiteen toteuttaminen eri
tyisesti suojeltavassa vesistössä tai sen välittö
mässä läheisyydessä tai tärkeällä pohjavesi
alueella aiheuttaa lähes aina varmentavan tark
kailun tarpeen. Myös riski ympäristölle vaa
rallisten aineiden joutumisesta vesistöön tai
pohjaveteen tekee toimenpiteen ja sen vaiku
tusten tarkkailun yleensä aina tarpeelliseksi.

Erilaisten vesiä muuttavien toimenpiteiden
suhteen tarkkailutarpeesta voidaan todeta seu
raavaa:

Tarkkailun järjestäminen on lähes poik
keuksetta tarpeen muuan muassa kaikilla
vesioikeuden lupaa hakeneilla ja useim
milla ennakkoilmoitusvelvollisilla jäteve
sikuormittajilla, pohjaveden ottajilla, ka
lankasvatuslaitoksilla, ulkovarastointia
käyttävillä puutavarankyllästämöillä, poh
javesialueilla olevilla, torjunta-aineita
käyttävillä taimitarhoilla, vesistöjen kun
nostus- tai kallcitushankkeissa, suurten ve



sirakennushankkeiden tai säännöstelyjen
ollessa kyseessä sekä suoritettaessa sata
ma- ym. ruoppauksia likaantuneilla alu
eilla tai läjitettäessä lilcaantuneita massoja
vesialueille.
Eräiden kuormittajien ja toimintojen vei
voitetarkkailun tarve vaihtelee suuresti
hankkeen koosta ja vesistöoloista riippu
en. Tällaisia ovat esimerkiksi turvetuotan
toalueet, sahat, kaatopaikat, uittotoiminta,
metsäojitus, turkistarhaus, pinta- tai poh
javeden otto, maa-aineksen otto ja siltojen
tai penkereiden rakentaminen.
Tarkkailuvelvoitteen asettaminen on tar
peen yleensä vain erityisen painavista syis
tä kun kyseessä ovat esimerkiksi eläin
suojat, satamatoiminta tai kemikaalien
käyttö muussa kuin teollisuustoiminnas
sa.

2.4 VELVOITETARKKAILUN
SISÄLTÖ

Tarkkailuvelvoitteet voidaan jakaa seuraavas

O käyttötarkkailu
O kuormitustarkkailu
O vesistötarkkailu
O pohjavesitarkkailu
O kalataloustarkkailu
O vesiin liittyvä luonnonsuojelullinen tark

kailu

Käyttötarkkailuun kuuluvat jäteveden kä
sittelyprosessien ja -laitteiden toiminnan ja
niihin vailcuttavien tekijöiden, kuten käsiteltä
vän jäteveden laadun ja määrän vaihteluiden
seuranta. Teollisuusjätevesien ollessa kysees
sä on tarkkailtava muun muassa niiden muo
dostumisen kannalta tärkeämpiä tuotantopro
sesseja.

Vedenottamoiden käyttötarkkailu tarkoittaa
ottamoilla olevan laitteiston toiminnan ja käy
tettyjen kemilcaalien tarkkailua.

Vesistöhankkeisiin liittyvän hydrologisen
tarkkailun katsotaan yleensä olevan osa hank
keen käyttötoimintaa. Siihen kuuluvaa juok
sutus-, vedenkorkeus- ym. tietojen hankintaa
voidaan pitää käyttötarkkailun kaltaisena seu

rantana. Myös vesirakennushanldceiden käyt
töön liittyvä rakenteiden, kaivojen, rantasyö
pymien yms. tarkkailu on verrattavissa käyttö
tarkkailuun.

Käyttötarkkailuun voidaan rinnastaa myös
esimerkiksi vesirakennustöiden työmaapäivä
kirjan tai kalankasvatuslaitosten hoitopäiväkir
jan pitäminen.

Kuormitustarkkailuun kuuluvat vesistöön
johdettavan jätevesimäärän ja -laadun mittauk
set sekä jätevesien erityisominaisuuksien luon
nehtimiseksi tarpeen olevat testaukset. Lisäksi
kuormitustarkkailuun kuuluu tarpeen mukaan
ylijäämälietteen määrän ja laadun seuraami
nen.

Vesistötarkkailuun kuuluvat kaikki vesis
töjen tilaa kuvaavat selvitykset. Tällaisia ovat
esimerkiksi vesistön hydrologiaa, veden laa
tua, sedimenttiä sekä vesistön ja sen rantojen
eliöstön lajistoa, määrää tai elintoimintoja
koskevat tutkimukset.

Pohjavesitarkkailu on otettavan veden
määrän ja vedenoton ympäristövaikutusten
tarkkailua sekä pohjaveden lilcaantumisriskin
perusteella määrättyä tarkkailua.

Kalataloudelliseen tarkkailuun kuuluu ka
lakantoihin ja kalastukseen liittyviä tutkimuk
sia. Koska kalalajisto, yksittäisten kalojen
kunto, kaloihin kertyneet myrkyt sekä kalojen
ravintoeläimet ilmentävät myös vesistön tilaa,
on kalatalous- ja vesistötarkkailun välinen raja
joskus epäselvä.

Vesiin liittyvässä luonnonsuojelullisessa
tarkkailussa seurataan sellaisia luonnonsuoje
luarvoa omaavia eliölajeja tai eliöyhteisöjä,
joiden toimeentulo on riippuvainen vesistö
oloista.

2.5 VELVOITETARKKAILUN
SUHDE MUIHIN VESIALÄN
TUTKIMUKSIIN

Veivoitetarkkailu on osa vesien tilan ja sitä
muuttavan toiminnan seurantajärjestelmää.
Muita osia ovat viranomaisten toteuttama seu
ranta ja sitä tukevat projektiluonteiset tutki
mukset sekä vesilain 10 luvun 27 §:n mukai
nen tutkimustyö, johon käytetään vesiensuoje
lumaksuvaroja.

Vesi- ja ympäristöhallinnon seurannan ta
voitteena on tuottaa vesistöjen tilasta suuria
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aluekokonaisuuksia kuvaavia tietoja pitkällä
aikajänteellä. Vesistöjen velvoitetarkkailu täy
dentää vesien tilan yleistä seurantaa paikallis
tasolla keskittymällä muuttuneille vesialueille
sekä tähtäämällä tietyn toimenpiteen ja vesis
tön tilan välisten syy-seuraussuhteiden selvit
tämiseen. Kuntien viranomaisten vesien tilan
seurannassa on pääpaino paikallisesti tärkeil
lä, mutta vesi- ja ympäristöhallinnon seuranta
verkkojen tai velvoitetarkkailun ulkopuolelle
jäävillä vesialueilla. Viranomaisseuranta tuot
taa velvoitetarkkailulle vertailu- ja lisäaineis
toa, mikä tulee ottaa huomioon tarkkailuohjel
mia suunniteltaessa ja erityisesti raportteja
laadittaessa. Vesiensuojelumaksuvaroilla teh
tävissä tutkimuksissa on kyse velvoitetarkkai
lua ja viranomaisseurantaa täydentävistä pro
jektiluonteisista erityisselvityksistä. Niiltä edel
lytetään yleistä vesiensuojelua edistäviä tavoit
teita. Vesiensuojelumaksuvaroilla ei voi tehdä

selvästi velvoitetarkkailuun kuuluvia tutldmuk
sia. Tyypillisiä vesiesuojelumaksututkimuksia
ovat tutldmusmenetelmien kehittämiseen, jä
tevesien puhdistusmenetelmien kehittämiseen
tai jätevesien vaikutusmekanismien selvittä
miseen tähtäävät tutkimukset.

Velvoitetarkkailun tuloksia käytetään hy
väksi muun muassa vesioilceudelliseen luvan
hakuun liittyvissä katselmustoimituksissa.
Mikäli velvoitetarkkailun tuottama aineisto
yhdessä muiden tietojen kanssa ei ole riittävä
katselmustoimituksen tarpeisiin, voidaan lu
vanhaltijan kustannuksella tehdä erikseen lisä
selvityksiä.

Vesioikeuden lupapäätökset saattavat sisäl
tää tarkkailuvelvoitteen lisäksi myös tutkimus
velvoitteen, jolla luvansaaja määrätään selvit
tämään jokin erikseen nimetty ongelma. Tut
kimusvelvoite on kertaluonteinen selvitys, jolla
ei voi korvata velvoitetarkkailua.
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3.1 VELVOITETARKKMLUN
TOTEUTUKSEN PERIAATTEET

Velvoitetarkkailun eri aihepiirien (kts. kohta
2.4) tulee muodostaa kokonaisuus, jossa eri
osien tuottamat tiedot yhdessä luovat perustan
pyrittäessä vesiensuojelua edistävien johtopää
tösten tekoon. Tästä johtuen on tarkkailun eri
osien toteuttamista suunniteltaessa yhteensovit
tammen erittäin tärkeää. Uutta tarkkailua aloi
tettaessa tai tehtäessä muutoksia entisiin tulee
olla käytettävissä tiedot kaikkia eri aihepiirejä
koskevista suunnitelmista. Samalla on huoleh
dittava siitä, että velvoitetarkkailu kokonaisuu
tena täyttää sille asetetut tavoitteet.

Eri aihepiirien tarkkailunjärjestämisessä on
noudatettava seuraavia periaatteita:

3.1.1 Käyttötarkkailu

Jätevesikuormituksen ja sen vähentämistoimen
piteiden tehokkuuden selvittämisessä käyttö-
ja kuormitustarkkailu muodostavat erottamat
toman kokonaisuuden. Kuormitustarkkailua
yksinään iLman käyttötarkkailua ei kustannus-
syistä saada riittäväksi edes vesistökuormituk
sen selvittämiseen. Myöskään pelkkä käyttö-
tarkkailu ei riitä puhdistamon ohjaukseen eikä
sen toiminnan selvittämiseen.

Myös muun vesistöjä muuttavan toiminnan
tarkkailussa tarvitaan käyttötarkkailuun rinnas
tettavaa tiedon hankintaa.

Jätevesiä koskevan käyttötarkkailun tarkoi
tus

Jätevesiä koskeva käyttötarkkailu on tarpeen
jäteveden käsittelyn ja kuormituksen muiden
vähentämistoimenpiteiden ohjauksessa ja val
vonnassa sekä kuormitustarkkailun edustavuu
den ja luotettavuuden arvioinnissa. Käyttötark
kaHua tarvitaan myös häiriötilanteiden enna
koinnin ja niiden myöhemmän selvittelyn
vuoksi. Käyttötarkkailun tärkeimmät selvitys-
kohteet ovat:

O käsittelemättömän jäteveden määrään ja
laatuun vaikuttavat tekijät

O vesistöön johdettavan jäteveden määrään
ja laatuun vaikuttavat tekijät

O kuormitustarkkailun täydentäminen vesis
tökuormituksen ja sen vähentämistoimen
piteiden tehokkuuden selvittämiseksi.

Käsittelemättömän teollisuusjäteveden
määrään ja laatuun vaikuttavien tekijöiden mer
kityksen selvittämistä edellyttävät muun mu
assa lupaehdot, jotka koskevat jätevesiä tuot
tavien teollisuuslaitosten tuotantoprosessien ja
jätevedenpuhdistamojen asianmukaista hoitoa
sekä kemikaalien käsitteLyä siten, että haital
listen aineiden pääsy vesistöön jää mahdolli
simman vähäiseksi ja että puhdistustaitteiden
toiminta on mahdollisimman tehokasta.

Käsittelemättömän yhdyskuntajäteveden
määrään ja laatuun vaikuttavien tekijöiden mer

3 Velvoitetarkkailun toteutus
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ldtyksen selvittämistä edellyttävät muun mu
assa lupaehdot, jotka koskevat viemärilaitok
sen käyttöä, yleiseen viemärilaitokseen joh
dettavien teollisuus- ja muiden poildceavien
jätevesien esikäsittelyä, vuoto- ja kuivatusve
sien määrän vähentämistä, terveydellisen vaa
ran estämistä, puhdistamolietteen sijoitusta ja
riittävän puhdistamokapasiteetin ylläpitoa. Tar
peellisia yhdyskuntajätevesien käyttötarkkai
lun kohteita ovat esimerkiksi:

O viemäriin johdettavien teollisuusjätevesi
en määrän ja laadun vaihtelut, niiden mer
kitys ja mihin vaikuttavat tekijät kuten
tuotannon määrän ja tuotantoprosessien
muutokset sekä hämö- ja muut poikkeus-
tilanteet

O puhdistamolle johdettavat poikkeavat
kuormitukset kuten sakokaivolietteet

O vuoto- ja kuivatusvesien määrä ja osuus
O viemäriverkon ylivuodot

Puhdistustulosta ja vesistön kuormitusta
koskevien, raja-arvoin ilmaistujen vaatimus
ten lisäksi edellytetään puhdistamon ja koko
viemärilaitoksen käyttämistä siten, että vesis
tökuormitus jää mahdollisimman haitattomak
si. Puhdistamon käytön ja hoidon valvomisek
si ja mahdollisen laajennus- tai tehostustar
peen selvittämiseksi on tarkkailtava puhdista
mon käyttötapaa ja prosessien kuormitusta, tilaa
ja toimintaa. Vesistöön johdettavan jäteveden
määrään ja laatuun vaikuttavia tekijöitä kos
kevan käyttötarkkailun tarpeellisia kohteita
ovat:

O puhdistamon käyttötapa ja sen muutokset
O puhdistusprosessien kuormitusarvot ja nii

den vaihtelut
O puhdistusprosessien tila ja toiminta
O mittaus-, säätö-, ilmastus-, annostus- ym.

laitteiden toiminta
O prosessihäiriöt ja muut poildceustilanteet

sekä toimenpiteet niiden johdosta
O virtaamat
O ohijuoksutukset puhdistamolla

Vesistökuormitusta ja sen vähentämistoi
menpiteiden tehokkuutta selvitettäessä edellä
tarkoitettu käyttötarkkailu on kokonaisuudes
saan tarpeen kuormitustarkkailun tulosten
edustavuuden ja luotettavuuden selvittämisek
si.

Jätevesiä koskevan käyttötarkkailun toteu
tus

Käyttötarkkailussa käytetään pääosin:

O jatkuvatoimisia, usein automaattiseen pro
sessisäätöön kytkettyjä mittauksia

O suoraan prosessista suoritettavia kertamit
tauksia

O kertanäytteistä puhdistamolla suoritettavia
määrityksiä

Käyttötarkkailussa käytetään hälytyssuu
reita, ohjaussuureita sekä puhdistustuloksen ja
prosessin toiminnan seurantasuureita. Suureen
kriteerinä on sen nopea analysoitavuus ja in
formaatioarvo. Hälytysjäijestelmän ensisijai
nen tarkoitus on häiriön paljastaminen ja tilan
teen nopea korjaus. Siihen voidaan liittää myös
automaattinen näytteenotto, jonka avulla häi
riön aikainen kuonriitus voidaan jälkeenpäin
selvittää.

Käyttölaboratoriossa voidaan analysoida
muitakin kuin tavanomaisia suureita ns. pika
menetelmin, jotka eivät kuitenkaan ole stan
dardisoituja eivätkä toistaiseksi riitä kuormi
tustarkkailun pohjaksi.

Käyttötarkkailuun liittyvien mittausten ajan
kohdat, mittauspailcat ja mittausten lukumää
rät on valittava siten, että tilanteesta ja sen
vaihteluista saadaan luotettava kuva.

Virtaamamittaukselle ja näytteenotolle ae
tettavia vaatimuksia on käsitelty kuormitus
tarkkailun yhteydessä.

Käyttötarkkailuun rinnastettava tiedonhan
kinta

Säännöstely- ja muihin vesirakennushankkei
sun liittyvä käyttötarkkailu on pääasiassa hyd
rologisten havaintotietojen hankintaa. Nämä
tiedot ovat edellytyksenä sille, että vedenkor
keuden vaihtelut ja juoksutukset voidaan to
teuttaa vesioikeudellisten lupien mukaisesti.
Ne ovat myös välttämättömiä käyttötoimin
nassa tarvittavien ennusteiden ja palautuslas
kelmien laatimiseksi, hankkeen toteuttamisen
seuraamiseksi sekä hankkeen vaikutusten ar
vioimiseksi.

Hydrologinen tarkkailu toteutetaan veden-
korkeus- ja virtaamamittauksin. Tarkkailuun
voidaan käyttää paikasta riippuen esimerkiksi
mittapatoja, määrärajoin luettavia vedenkor
keusasteikkoja, piirtäviä limnigrafeja tai lähes
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reaaliailcaisia tietoja tuottavia automaattiase
mia. Myös voimalaitoksilta saadaan vedenkor
keus- ja virtaamatietoja. Hydrologisen tark
kailun suuntaviivat on usein määritelty jo ve
sioikeudellisissa lupapäätöksissä, joten niihin
ei enää tarkkailuohjelmien hyväksymisvaihees
sa voi paljon vaikuttaa.

Turvetuotanto- tai metsäojitusalueiden sekä
vesirakennustyömaidenja soveltuvin osin myös
kaatopaikkojen käyttötarkkailun tulee perus
tua pääasiassa käyttö-, hoito- tai työmaapäivä
kirjojen pitoon. Näihin merkitään päivittäin
tiedot tapahtumista, joilla saattaa olla vaiku
tusta vesistön tilaan.

Turvetuotannossa ja soveltuvin osin myös
esimerkiksi metsäojituksessa ‘tärkeitä tietoja
ovat muun muassa ojitus-, kunnostus- ja tuo
tantotoiminnan edistyminen sekä laskeutusal
taiden tyhjennykset ja muut huoltotoimenpi
teet. Turvetuotantoalueiden käyttö- ja hoito
päiväkirjaan tulee merkitä myös mittapatojen
vedenkorkeudet ja vesinäyttei&n ottoajat sekä,
mikäli niitä työmaalla mitataan, tiedot sadan
nasta, ilman lämpötilasta, haihdunnasta ja
tuulesta. Maininnat poildceustilanteista, esimer
kllcsi rankkasateista ovat välttämättömiä.

Vesirakennustyömaiden työmaapäiväkir
jaan merkitään muun muassa eri työvaiheet
aloittamis- ja lopettamisajankohtineen, käyte
tyt konetyypit ja koneiden lukumäärä, konei
den käyntiajat, kaivetut massamäärät, havain
not vedenkorkeuksista, virtaamista ja säätilas
ta, havainnot vesistön samentumisesta ja esi
merkiksi kala- ja rapukuolemista sekä mah
dolliset valitukset aiheutetuista haitoista vesis
tön käytölle.

Kalankasvatuslaitoksen hoitopäiväkirjaan
merkitään laitokselle tuodut ja laitokselta vie
dyt kalamäärät, käytetyn rehun määrä ja laatu,
otetun veden määrä, tiedot lietteenpoistoista,
käytetyistä lääkeaineista sekä kalataudeista ja
kalakuolemista.

Kaatopaikkojen tarkkailun taustatiedoksi
tulee esittää muun muassa tietoja kaatopaikal
le tuoduista jäte-eristä, ojien ja penkereiden
kunnosta, veden korkeuksista purkukaivon mit
tapadolla ja hajuhaitosta.

Tarkkailujakson aikana päiväkirjat on säi
lytettävä siten, että ne tarvittaessa ovat viran
omaisten ja tarkkailun suorittajan nähtävissä.

3.1.2 Kuormitustarkkailu
Kuormitustarkkailun tarkoitus

Kuormitustarkkailun avulla selvitetään käyt
tötarkkailun tuloksia hyväksilcäyttäen vesistöön
kohdistuvan kuormituksen määrä, laatu ja nii
den vaihtelut sekä vesistökuormituksen vähen
tämistoimenpiteiden tehokkuus lupaehtojen
noudattamisen ja valvonnan edellyttämässä
määrin. Vesistökuormituksen selvittämiseen
voi kuulua myös sen ominaisuuksien luonneh
timinen erilaisin hajoavuus-, kertyvyys- ja myr
kyllisyystestein.

Viranomaisten kannalta kuormitustarkkai
lun tulee palvella sekä numeeristen että sanat
listen lupaehtojen valvontaa, katselmuksia ja
muuta viranomais- ja vesioikeuskäsittelyä,
vesistön tilan arviointia ja muuta valvonnan ja
suunnittelun tiedontarvetta.

Jätevesikuormitustarkkailun toteutus

Tarkkailuvaatimusten tulee olla suhteessa
kuormituksen suumuteen ja toiminnan aiheut
tamaan vesistön pilaantumisuhkaan.

Merkittävillä kuormittajilla tarvitaan kiin
teän vuosiohjelman lisäksi usein myös erityis
tutkimuksia. Niissä voidaan harkinnan mukaan
käyttää biologisia testejä tai laajennettua suu
revalilcoimaa. Erityistutkimuksilla tarkennetaan
ja täydennetään kokonaiskuormitusta kuvaa
vien avainsuureiden seurantaan perustuvaa
tarkicailua ja seurataan sen riittävyyttä.

Kuormitustarkkailuohjelmien tulee olla
joustavia. Niissä tulee muun muassa varautua
häiriötilanteiden aikaiseen lisätarkkailuun.

Kuonnitustarkkailun keskeiset tekijät ovat:

O virtaamamittaus
O näytteenotto
O näytteistä tehtävät määritykset
O tulosten laskenta ja raportointi käyttötark

kailun tulokset huomioon ottaen (kohta
3.6).

Virtaamatiedot ovat ensisijaisen tärkeät
jätevesikuormituksen selvittämiseksi, mistä
syystä niiden on oltava mahdollisimman luo
tettavia. Mittausmenetelmä tuleekin valita ot
taen huomioon kuormituksen suuruus ja vaih
televuus. Jätevesivirtaamat tulee aivan pieniä
kuormittajia lukuunottamatta mitata kiinteällä
laitteistolla, johon kuuluu rekisteröivä, osoit
tava, piirturilla varustettu ja summaava mitta-
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n. Puhtaiden jäähdytysvesien mittaus teolli
suudessa perustuu usein pumppaustehoon.

Mittauskohtien sijoituksessa on otettava
huomioon muun muassa näytteenoton asetta
mat vaatimukset. Samoin on voitava selvittää
eri puhdistusyksiköiden kuormitukset ja puh
distamon sisäiset kierrot. Puhdistamolla ja vie
märiverkostossa muualla mahdollisesti tapah
tuvien ohijuoksutusten ja ylivuotojen tarvitta
va mittaustarkkuus riippuu niiden kokonais
määrästä, toistumistiheydestä, vaikutuksista ja
mittausmahdollisuuksista.

Koko mittausjärjestelmä (vesitiet, anturit,
mittarit, tulostus jne) tulee suunnitella ja to
teuttaa ottaen huomioon luotettavan virtaama
mittauksen edellytykset. Väärään paikkaan
asennetun mittarin antama tulos voi poiketa
huomattavasti todellisesta, vaikka itse mittari
olisikin moitteeton.

Virtaamamittarit tulee tarkistaa ja säätää
riittävän usein vaaditun mittaustarkkuuden
varmistamiseksi ja tarkistuksen tulokset tulee
esittää ja ottaa huomioon tarkkailuraporteissa.
Tuloksia on verrattava myös koko vesitasee
seen.

Näytteenottomenetelmät tulee valita ottaen
huomioon kuormituksen suuruus ja vaihtele
vuus sekä tehtävät määritykset. Mitä enem
män kuonnitus vaihtelee sitä tärkeämpää on
näytteen kerääminen jatkuvatoimisella, virtaa
maohjatulla ottimella. Näytteenottopaikat tu
lee valita siten, että näyte on edustava. Lisäksi
näyte tulisi voida analysoida mahdollisimman
luotettavasti eli sellaisesta vesijakeesta, jossa
pitoisuus on tarpeeksi iso ja häiriötekijöitä
mahdollisimman vähän.

Parhaita näytteenottokohtia ovat sellaiset,
joissa on mahdollisimman pyörteinen virtaus.
Näytettä ei saa ottaa liian läheltä kanaalin poh
jaa tai seiniä, joihin on saattanut kerääntyä
kiintoainetta. Ennen kiinteän näytteenottimen
asentamista tulisi näytteenottopaikan soveltu
vuus tutkia ottamalla näytteitä jätevesikanaa
lin poilddleikkauksen eri kohdista. Jos jätevesi
ei ole riittävän homogeenista, on näytteenotto
paikkaa vaihdettava tai järjestettävä riittävä
turbulenssi esimerkiksi virtausvastuksilla.

Näytteenottokertojen lukumäärä riippuu
lupaehtojen ohella muun muassa puhdistamon
tulokuormituksen vaihteluista ja sen vaikutuk
sesta puhdistamon tarkoituksenmukaiseen käyt
tötapaan, vesistökuormituksen ja sen vaihte
lun merkityksestä sekä tarkkailun toteutusmah
dollisuuksista. Ehdoton vähimmäismäärä on

kaksi tarkkailukertaa ajanjaksona, jonka kes
kiarvoina päästöä koskevat raja-arvot lupaeh
doissa on asetettu. Mitä enemmän kuormitus
vaihtelee sitä useammin näytteitä tulisi ottaa.
Kokoomanäytteiden avulla voidaan harventaa
analyysikertojen lukumäärää. Näytteenottoa
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös
kuonnitusvaihteluiden luonne ja kokoomanäyt
teiden säilyvyys. Kokoomanäyte on sekoitet
tava huolellisesti ennen laboratorioon toimi
tettavan näyte-erän ottamista. Näytteenottoajan
pituuden tulee olla pääsääntöisesti 24 tuntia.

Mittasuureiden valintaan vaikuttavat lupa
ehdot, päästöjen suuruus ja koostumus sekä
määritysmenetelmien sopivuus ja herkkyys.
Teollisuusjätevesien osalta jäteveden koostu
musta arvioitaessa on otettava huomioon muun
muassa tuotanto, prosessit, käytetyt raaka-ai
neet ja kemikaalit. Valintaan voivat vaikuttaa
myös vesistön tyyppi ja tila. Orgaanisten pääs
töjen ollessa kyseessä tulee erityisesti Idinnit
tää huomio niiden hajoavuuteen ja mahdolli
seen myrkyllisyyteen. Myös raskasmetallipääs
töt voivat vaatia jäteveden myrkyllisyyden ar
viointia. Koska tarkkailun avulla tulee saada
mahdollisimman kattava ja monipuolinen kuva
jätevesikuormituksestaja sen vaihteluista, mää
ritysvalikoima on lähes poikkeuksetta suur
empi kuin lupaehdoissa mainittujen kuormi
tussuureiden lukumäärä.

Muun kuormitustarkkailun toteutus

Edellä esitettyjä kuonnitustarkkailun periaat
teita voidaan soveltuvin osin käyttää myös
muiden kuin jätevesikuormittajien kuormitus
tarkkailussa. Muun muassa turvetuotantoalu
eiden, kaatopaikkojen ja kalankasvatuslaitos
ten tarkkailussa on syytä ottaa huomioon eräi
tä lisänäkökohtia.

Kun samalla vesistöalueella on useita eri
turvetuotantoalueita, voidaan kuormitustiedon
hankkimista keskittää ja järkiperäistää. Vesis
töalueittain tai -osa-alueittain valitaan osa sois
ta tehotarkkailuun, jonka avulla voidaan las
kea kyseistä suo- tai tuotantotyyppiä kuvaavia
ominaiskuormituslukuja. Alueen muilla soilla
kuormitustarkkailu voi tällöin olla kevyempää
tai voidaan tyytyä vain vesistötarkkailuun.
Tehotarkkailusoilla tulee pyrkiä automaattiseen
vesinäytteiden ottoon ja automaattiseen vesi-
määrän mittaukseen.

Kalankasvatuslaitosten kuormitus vaihtelee
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huomattavasti vuorokaudenkin sisällä riippu
en mokinnan ajoittumisesta ja laitoksen hoito
rutiineista. Kokoomanäytteiden otto on siksi
erityisen tärkeä luotettavan kuormitustarkkai
lutuloksen saamiseksi. Näytteenottotulos on
sitä luotettavampi, mitä pitempi näytteenotto
jakso on (mielellään useampi vuorokausi).
Tärkein kuormitusparametri kalankasvatuslai
tosten jätevesissä on yleensä fosfori. Osalla
näytteenottokerroista voidaankin keskittyä
pelkästään kokonaisfosforikuormituksen mää
rittämiseen ja tutkia osalla näytteenottokerrois
ta laajempi analyysivalikoima.

Kaatopaikkojen tarkkailussa on virtaama
mittaus erittäin tärkeää. Kaatopaikoilta tuleva
kuormitus vaihtelee erittäin paljon ennen kaik
kea vuodenajoista riippuen, mutta myös kaa
topaikkakohtaisesti. Luotettavan kuvan saami
nen kaatopaikalta tulevasta kuormituksesta
edellyttää määrävuosin tehtävää tehotarkkai
lua.

3.1.3 Vesistötarkkailu

Vesistötarkkailussa on tärkeää selvittää vai
kutusalueen laajuus, vaikutusten ilmenemis
muodot ja voimakkuus sekä vesistön tilan
muutokset.

Vesistöjen velvoitetarkkailu voidaan järjes
tää usealla eri tavalla näiden päämäärien saa
vuttamiseksi. Seuraavassa on esitetty näkökoh
tia tarkkailun jaksottamisesta, yhteistarkkailun
järjestämisestä, tarkkailukohteista ja erilaisten
vesistötyyppien tarkkailussa huomioon otetta
vista seikoista.

Tarkkailun jaksottamisessa on otettava
huomioon seuraavaa:

O Kaiken vesistötarkkailun perustana tulee
olla riittävät ennakkoselvitykset, joista käy
ilmi vesistön tilan ajalliset ja alueelliset
vaihtelut.

O Yleensä tarklcailu on syytä järjestää siten,
että siihen kuuluu 3-5 vuoden välein teh
tävät perusteelliset selvitykset ja välivuo
sina sellainen kevyehkö seuranta, joka
antaa kuitenkin riittävät perusteet erilai
sista hydrologisista oloista tai kuormitus
vaihteluista aiheutuvien vaihteluiden ar
vioimiseen.

O Jos kuormituksen suuruus ei juuri vaihte
le ja kuormittajan tai hankkeen vesistö

vaikutukset ovat vähäiset, ei kevyttäkään
tarkkailua ole välttämätöntä tehdä vuosit
tain, vaan esimerkiksi joka toinen tai joka
kolmas vuosi.
Erityisten tiedontarpeiden ilmetessä voi
daan tarkkailua muuttaa tutkimuksellisem
paan suuntaan siten, että tietyn ongelman
ratkaisemiseksi tahtaavia tutkimuksia tai
esimerkiksi valvontaa palvelevan mallin
kehittelyn tarvitsemaa tihennettyä näyt
teenottoa tehdään kevyen rutiiniseurannan
rinnalla tarpeelliseksi katsotun ajanjakson
verran.

Usean samalla alueella sijaitsevan tarkkai
luvelvollisen yhteistarkkailu on monissa ta
pauksissa suositeltava tapa vesistön tarkkailu
velvoitteen täyttämiseksi. Tällä menettelyllä
vähennetään mahdollista päällekkäistyötä ja
siten kustannuksia. Yhteistarkkailualueiden
muodostamisen lähtökohtana tulee olla hydro
logiset vesistöalueet tai niiden osat sekä toi
saalta useamman vesiä muuttavan toiminnan
keskittyminen kyseiselle alueelle. Apuna yh
teistarklcailualueita muodostettaessa voidaan
käyttää esimerkiksi vesi- ja ympäristöhallituk
sen ohjeita alueelliseksi vesistötietojen rapor
toinnilcsi (vesi- ja ympäistöhallituksen mo
niste nro 327). Vesi- ja ympäristöpiirien tulee
aktiivisesti edistää yhteistarkkailualueiden
muodostamista silloin, kun tarve tällaiseen on
nähtävissä.

Tarkkailukohteita vesistössä ovat vesi, pohja
ja ranta. Näitä kohteita tarkkaillaan erilaisin
vesi-, sedimentti-ja eliöstötuikimuksin seuraa
vien periaatteiden mukaan:

Vuosittain tehtävässä toiminnassa voidaan
tarkkailukohteeksi valita jokin tai jotkin
näistä eri kohteista. Yleensä rutiiniseuran
ta voidaan perustaa tavanomaisiin veden
laatuselvityksiin, mikäli sitä täydentävät
seuraavassa esitettävät perusteellisemmat
selvitykset määrävuosin.
Vesistön tilaa koskevaan 3-5 vuoden vä
lein tehtävään perusteelliseen selvitykseen
on pyrittävä sisällyttämään vesiensuoje
luongelmasta riippuen sopivaksi katsotta
va määrä eri tarkkailukohteiden tutlämuk
sia. Tarkkailukohteita valittaessa on tär
keää ottaa huomioon vesistön pääasialli
nen käyttö, jotta tietoja hanldttaisiin hait
tojen arvioimisen kannalta keskeisistä koh
teista.
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O Merkittävän ravinnekuonnituksen kohtei
na olevien tai muuten rehevöityneiden
vesistöjen perusteellisissa selvityksissä
päähuomio on kiinnitettävä tuotantoa
kuvaaviin selvityksiin, kuten esimerkiksi
plankton- (perustuotanto-, biomassa- ja
lajistoselvitykset), päällyslevästö-, levätes
ti-, vesikasvillisuus-, pohjaeläin-ja sedi
mentti- tai sedimentaatiotutkimuksiin.

O Voimakkaan kiintoainekuonnituksen tai
orgaanisen kuormituksen alaisilla vesialu
eilla perusteellisten selvitysten tulee kes
kittyä pohjan tilaa kuvaaviin tutkimuksiin
kuten esimerkiksi pohjaeläin-, sediment
ti- tai sedimentaatiotutkimuksiin.

O Myrkkykuormituksen alaisilla vesialueil
la tulee perusteellisten selvitysten yhte
ydessä selvittää haitallisten aineiden esiin
tymistä vedessä, sedimentissä tai biologi
sessa materiaalissa. Haitallisten aineiden
vaikutuksia tulee selvittää muun muassa
eliöyhteisöjä koskevin selvityksin, erilai
sin kenttäkokein esimerkiksi koe-eliöitä
sumputtamalla, luonnosta pyydystettyjen
eliöiden morfologisia tai fysiologisia muu
toksia tutkimalla tai tekemällä tutkittavan
vesistön vedellä sopivaksi katsottavia la
boratoriotestejä.

O Hydrologisessa tarkkailussa seurataan
vallitsevia vedenkorkeuksia ja virtaamia.
Vesistöhankkeiden vaikutusten arvioimi
seksi määritetään vastaavat luonnontilai
set arvot palautuslaskelmien avulla.

Tarkempia ohjeita ja tapauskohtaisia esi
merkkejä en tarkkailukohteiden tutkimusten
järjestämisestä annetaan tätä yleisohjetta täy
dentävissä yksityiskohtaisemmissa ohjeissa.

Erilaisten vesistöjen tarkkailussa tulee ot
taa huomioon seuraavia seikkoja:

O Jokien veden laatututkimuksissa riittää
yleensä päävirtauksen kohdalta otettu
näyte. Jätevesi saattaa kuitenkin edetä
juovamaisesti virraten pitkään esimerkik
si vain joen toista reunaa. Näin ollen näyte
on aina otettava tehokkaan sekoittumisen
jälkeen pyrittäessä saamaan selvyys joen
yleistilasta ja jotta tuloksia voitaisiin käyt
tää ainevirtaamien arvioimiseen. Tarkem
man tiedon saaminen edellyttää myös kul
keutumisreittien tutkimista. Tämä tieto

voidaan velvoittaa hanldttavaksi velvoite
tarkkailuun liittyvänä erityisselvityksenä.
Kuormitetuissa jokivesistöissä saattaa jä
tevesilcuormituksen vaihtelujen vuoksi vir
rata likaisempia “pilviä”, jotka voivat vai
keuttaa tulosten tulkintaa, ellei ilmiötä
oteta huomioon. Tarvittaessa tulee tulkin
taa helpottavia tietoja hankkia jätevesi
kuormituksen vaihtelua aiheuttavia teki
jöitä koskevilla erityistutkimuksilla.
Jokien tilan ja käyttökelpoisuuden arvi
ointiin ei riitä pelkkä vesimassan analy
sointi, vaan se edellyttää jokien eliöyhtei
söjen tuntemusta. Jokien rehevöitymisen
selvittämiseen soveltuu hyvin penfytonin
määrittäminen. Myös pohjaeläinyhteisöt
niin suvantopaikoissa kuin koskissakin
ovat hyvä tarkkailukohde.
Järvien veden laatututkimuksissa on joki
vesistöistä poiketen yleensä tarpeen verti
kaahnen näytteenotto. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää jätevesien kulkeutumisreit
tien tutkimiseen. On otettava huomioon
muun muassa, että jätevesi voi levitä sy
vännejonoa pitkin useita kilometrejä myös
järven yläjuoksuun päin.
Järvienkin tilan muutosten seuraaminen
edellyttää niiden eliöyhteisöjen hyvää tun
temusta. Rehevöitymisen seurannassa tar
vitaan tietoja kasviplanktonin määrästä,
koostumuksesta ja tuotannosta. Vesistön
tilan muutokset heijastuvat myös pohja
eläimistössä ja kalojen lajisuhteissa. Pit
kän ajan kuluessa tapahtuvien muutosten
seurantaan soveltuvat muun muassa mak
rofyytit.
Merialueilla veden laatututkimukset on
yleensä suoritettava toisin periaattein kuin
sisävesialueilla.
Menalueilla multen, virtausten ja jokive
sien vaikutus on usein min voimakas, että
se vaikeuttaa veden laatutulosten tulkin
taa. Tällaiset tekijät on otettava huomioon
näytteenottotiheyksiä ja paikkoja valitta
essa. Tulosten tulkinta edellyttää usein vir
tausten tuntemista. Vfrtausselvitykset tu
lisildn liittää velvoitetarkkailuun alueilla,
joilla vesimassojen vaihtumisen tiedetään
olevan merkittävä. Veden laatutulosten tul
kintavaikeuksien vuoksi myös biologis
ten tutkimusten merkitys korostuu meri-
alueiden tarkkailussa.
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O Voimakkaasti kuonnitetuissa vesistöissä
tai sillom, kun veden laatu tai vesimaarat
muista syistä vaihtelevat paljon, on selvi
tettävä automaattisten mittalaitteiden käy
tön tarve vesistötarkkailuun.
Voimakkaasti kuormitetuissa vesistöissä
on myös jo tarkkailun järjestämistä suun

niteltaessa varauduttava poilckeustilantei
den, kuten esimerkiksi voimakkaiden le
väkukintojen tai kalakuolemien aiheutta
miin selvitystarpeisiin ottamalla näistä
maininta tarkkailuohjelmiin.

3.1.4 Pohjavesitarkkailu
Pohjaveden ottoon liittyvä tarkkailu

Pohjavesitarkkailuun kuuluu ainakin otettavan
pohjaveden määrän seuranta sekä pohjaveden
korkeuden tarkkailu vedenoton vailcutusalueel
la. Tapauksesta riippuen tulee tarkkailuun liit
tää myös pohjavesialueella olevien, pohjave
teen hydraulisessa yhteydessä olevien vesistö
jen vedenkorkeuksien ja virtaamien seuranta,
lähdevirtaamien mittaus, sellaisten purojen,
ojien tms. virtaamien seuranta, joihin purkau
tuu merkittäviä määriä pohjavettä, sekä aina
tarvittaessa myös pohjaveden laadun tarkkai
lu. Tekopohjavesilaitosten tarkkailuun tulee si
sällyttää tavallisesti myös imeytettäväksi otet
tavan pintaveden määrän ja tarvittaessa vesis
tön vedenkorkeuden seuranta sekä imeytyk
sestä aiheutuvien pohjaveden mahdollisten laa
dunmuutosten tarkkailu. Tarvittaessa on syytä
tarkkailla myös raakavesialtaan veden laatua.
Varsinkin, jos raakavesi otetaan rehevöitynees
tä vesistöstä, on usein aiheellista tarkkailla
myös imeytysaltaiden leväkasvustoa.

Pohjavesiesiintymän tarkkailu on yleensä
syytä aloittaa hyvissä ajoin, vähintään vuosi
ennen pohjavedenoton aloittamista, jotta saa
taisiin luotettava kuva pohjavedenkorkeuden
ja laadun luonnollisista vaihtetuista alueella.
Lisäksi tulisi pohjaveden oton alettuakin seu
rata pohjavedenpinnan korkeudessa tapahtu
via luonnollisia vaihteluja sellaisten vertailu
putkien avulla, joihin pohjavedenoton ei otak
suta vaikuttavan.

Saman pohjavesiesiintymän piirissä toimi
vien ottamoiden osalta tarkkailu on joskus tar
koituksenmukaista suorittaa yhteistarkkailuna.

Pohjavesitarkkailussa tulee soveltaa seuraa
via periaatteita:

O Otetut vesimäärät kirjataan yleensä aina
kin kerran kuukaudessa Jos laitoksella on
jatkuva palvystys, tulee vesimaara kirjata
työpäivittäin.

O Pohjaveden korkeudet tulee yleensä mita

ta kerran kuukaudessa, erityisesti vede
nottamon käytön alkuvaiheessa, vedeno
ton huomattavasti kasvaessa, kuivma vuo

denaikoina, vedenpinnan laskiessa lähelle
sallittua alarajaa tai odotettaessa pohjave
den otosta aiheutuvan haittoja. Toisaalta
voi vesi- ja ympäristöpiirin harkinnan
mukaan tulla kyseeseen harvempikin seu
ranta (4-6 kertaa vuodessa) esimerkiksi
silloin, kun vedenotto pysyy osapuilleen
vakiona eilca merkittavia vedenkorkeuden
vaihteluja ole todettu Tarkkailua ei kui
tenkaan tule kokonaan keskeyttää ilman
erityisiä syitä.

O Pintavedenkorkeudet vesiasteilcolla tulee
yleensä havainnoida ainakin kahden vii
kon välein, samoin vedenkorkeudet mit
tapadoilla.

O Pohjaveden laadun tarkkailutiheys mää
räytyy tapauskohtaisesti. $uositeltava
menettely on tehdä riittävän laaja fysikaa
lis-kemiallinen ja mikrobiologinen analyy
si pienehköillä, paikallista merkitystä
omaavilla laitoksilla 1-2 kertaa sekä suu
remmilla 2-4 kertaa vuodessa.

Pohjaveden laadun muutoksia ennakoiva
ja likaantumiseen liittyvä tarkkailu

Pohjaveden lilcaantumisuhkaan tai likaantumi
seen liittyvällä tarkkailulla pyritään selvittä
mään lilcaavan laitoksen tai toiminnan päästöt
pohjaveteen mahdollisimman ailcaisessa vai
heessa, jotta torjunta- ja saneeraustoimenpitei
sun voitaisiin ryhtyä ennenkuin päästöstä ai
heutuu haittaa vedenhanldnnalle. Pohjaveden
likaantumiseen liittyvän tarkkailun suunnitte
lu edellyttää usein aluksi geologisia tutkimuk
sia.

Pohjaveden likaantumiseen liittyvässä tark
kailussa joudutaan yleensä ratkaisemaan seu
raavat asiat:

O havaintoputkien lukumäärä ja sijainti
O näytteenottotiheys ja -syvyydet
O suoritettavat määritykset
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Kaikki yllä mainitut seikat ratkaistaan aina
tapauskohtaisesti ja usein tarkkailujäijestelyjä
joudutaan muuttamaan samanldn tapauksen
kyseessä ollessa, joten yksityiskohtaisten oh
jeiden antaminen tältä osin ei ole tarkoituksen
mukaista.

Siihen, miten tällainen tarkkailu kulloinkin
järjestetään, voivat vaikuttaa muun muassa
seuraavat tekijät:

O mahdollisten lilcaavien aineiden laatu ja
maara

O likaantumisen todennäköisyys tai se, onko
likaantumista mahdollisesti jo tapahtunut

O alueen hydrogeologiset olosuhteet ja muun
muassa se, onko kyseessä tärkeä tai muu
vedenhankintaan sovehuva pohjavesialue

O millaiset vedenhankintaintressit ovat uhat
tuna, toisin sanoen, miten suuri vahinko
vedenhankinnalle mahdollisesta likaantu
misesta aiheutuisi

Pohjaveden likaantumista koskeva tarkkai
lu on usein aiheellista järjestää yhteistarkkai
luna useamman mahdollisen lilcaajan ollessa
kyseessä. Samoin tarkkailu on aina aiheellista
sovittaa yhteen terveysviranomaisten suoritta
man talousveden laadun tarkkailun kanssa.

3.1.5 Luonnonsuojelullinen
tarkkailu
Eräät vesistöjä muuttavat toimenpiteet voivat
vaarantaa vesistöoloista riippuvaisen eliöstön
tai ympäristötyypin toimeentulon. Haittaa ai
heutuu erityisesti toimenpidealueella, mutta
varsinkin jokivesistöissä vaikutukset voivat
ulottua paljon laajemmallekin. Jos kyseessä
on uhanalaiseksi luokitellun tai alueella harvi
naisen eläin- tai kasvilajin elinympäristö tai
suojelunarvoinen ympäristötyyppi, on syytä
tarkkailla toimenpiteen luonnonsuojelullisia
vaikutuksia. Tällaisia uhanalaisia lajeja tai
muuten suojelunarvoisia ja silmälläpidettäviä
kohteita on usein tulvarannoilla, rantaniityillä,
rantalehdoissa, luonnontilaisten koskien lähi-
ympäristössä, jokien suistoalueilla, lähteissä,
puroissa, rehevissä pienvesissä sekä lintujen
käyttämien muuttoreittien levähdysalueilla tai
pesimäluodoilla.

Luonnonsuojelunäkökohtiin liittyvässä tark
kailussa on tärkeää hankkia tietoja suojelunar
voisen eliölajin mnsaudesta, levinneisyydestä,

populaatiodynamiikasta sekä mahdollisista la
jimuutoksista sen elinympäristössä. Suojelun-
arvoista ympäristötyyppiä tarkkailtaessa tulee
ottaa monipuolisesti huomioon koko eloyhtei
sö. Selittävinä tekijöinä tarvitaan tietoja esi
merkiksi vedenkorkeuden vaihteluista, virtaa
mista, veden samentumisesta, pohjan liettymi
sestä sekä ravintoeläinten mnsaudesta ja kas
villisuuden yleispiirteistä. Luonnonsuojelulli
sessa tarkkailussa on periaatteena järjestää
kattava ennakkoselvitys, tilanneselvityksiä 3-
5 vuoden välein töiden kestäessä sekä loppu-
selvitys 3-5 vuoden kuluttua töiden päättymi
sestä. Lajeilla, joilla on suuret luontaiset kan
nanvaihtelut tai jotka ovat havaittavissa vain
niille edullisina vuosina, voi olla tarpeen jär
jestää vuosittainen seuranta. Uhanalaisten kala-
ja rapukantojen tarkkailu hoidetaan yleensä ka
lataloustarkkailuohjelman yhteydessä.

3.2 VESI- JA
YMPÄRISTÖHALLINNON
MENETTELYTAVAT
TARKKAILUA$IOIDEN
HOIDOSSA
3.2.1 Yleistä
Vesi- ja ympäristöpiirit vastaavat velvoitetark
kailun käytännön toteutuksen valvonnasta.
Vesi- ja ympäristöhallituksen tehtävänä on oh
jeillaan, koulutusta ja neuvotteluja järjestämäl
lä sekä piirien toimintaa seuraamalla vastata
velvoitetarkkailun tasosta maassamme. Toi
minnan seuraaminen edellyttää, että vesi- ja
ympäristöhallituksen käyttöön toimitetaan
säännöllisesti ajantasalla olevat tiedot. Piirien
tulee tätä varten ylläpitää luetteloita annetuista
tarkkailuvelvoitteista, tarkkailuohjelmien hy
väksymisestä ja muuttamisesta, tarkkailun
suorittajista sekä valmistuneista raporteista ja
niiden toimittamisesta viranomaisille. Teolli
suuden vesiensuojelurekisteri, johon nämä
tiedot soveltuvin osin tallennetaan, palvelee
myös vesi- ja ympäristöhallituksen tiedon tar
peita. Vesi- ja ympäristöhallinnon vesistöhank
keiden tarkkailua koskevat tiedot tallennetaan
lupa- ja velvoiterekisteriin, josta saadaan tie
toja seurannan käyttöön. Muilta osin tarkkai
luvelvoitteita ja niiden toteuttamista koskevat
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tiedot on pyydettäessä toimitettava vesi- ja
ympäristöhallitukselle. Luettelot ovat perusta
na tarkkailuasioiden liittämiselle ympäristötie
tojärjestelmään kuuluviin rekistereihin. Lisäk
si vesi-ja ympäristöpiirien on muutoinkin tar
vittaessa selvitettävä velvoitetarkkailuasioiden
hoitoa alueellaan keskusvirastolle.

Vesi- ja ympäristöpiirien tehtäviin kuuluu
valvoa, että tarkkailuvelvolliset noudattavat
annettuja määräyksiä. Tämän vuoksi piirien
on vesistö- ja pohjavesitarkkailun osalta vuo
sittain ja kuormitustarkkailun osalta raportoin
tijaksottain tarkastettava, että kuluneen vuo
den aikana annetuissa lupapäätöksissä ja vesi
ensuojelua koskevan ennakkotoimenpidease
tuksen perusteella tai vapaaehtoisuuteen pe
rustuvien ilmoitusten johdosta annetuissa lau
sunnoissa olevat tarkkailua koskevat velvoit
teet on täytetty. Koska vesiviranomainen on
vesilain nojalla annettujen määräysten yleinen
valvontaviranomainen, on piirien tarkastetta
va vuosittain myös kalataloutta ja luonnon
suojelullisia seikkoja koskevien tarkkailuvel
voitteiden noudattaminen.

Velvoitetarkkailua varten on tarkkailuvel
vollisen laadittava ohjelmaehdotus ja toimitet
tava se kahtena kappaleena tarkkailua valvo
van viranomaisen hyväksyttäväksi.

Tarkkailuohjelman hyväksyy yleensä vesi-
ja ympäristöpiiri, ellei jäljempänä esitetyistä
seikoista muuta johdu. Ohjelmaehdotuksesta
on syytä etukäteen neuvotella vesi- ja ympä
ristöviranomaisten ja tarvittaessa muidenkin
viranomaisten, tarkkailuvelvollisen ja tarvitta
essa myös tarkkailua suorittavan vesitutkimus
laitoksen kesken. Viranomaisten kannan sel
vittämiseksi on vesi- ja ympäristöpiireissä neu
voteltava tarkkailuohjelmasta tutkimuksesta ja
valvonnasta vastaavien kesken ja tarvittaessa
vesi- ja ympäristöhallituksen asiantuntijoiden
kanssa ennen yhteydenottoa ulkopuolisiin. Pii
rin tulee kiinnittää huomiota muun muassa sii
hen, että käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkai
luohjelmat ovat riittävästi yhteensovitetut.
Vesistötarkkailuun kuuluvan hydrologisen tark
kailun toteuttamiseen liittyvistä yksityiskoh
dista on sekä ohjelmaa laadittaessa että hyväk
syttäessä usein syytä neuvotella hydrologian
toimiston kanssa. Vastaavasti pohjavesitark
kailun yksityiskohdista on neuvoteltava vesi-
ja ympäristöhallinnon pohjavesiasiantuntijoi
den kanssa.

Vesi- ja ympäristöpiirin on tarvittaessa va
rattava kunnan ympäristönsuojelulautakunnil

le mahdollisuus lausunnonantoon tarkkailuoh
jelmista.

Hyväksymisestä laaditaan tarkkailuvelvol
liselle kirjallinen lausunto. Tarkkailuvelvolli
sen tulee toimittaa ohjelma, jossa on otettu
huomioon piirin lausunnoissa esitetyt muutok
set, tiedoksi vesi- ja ympäristöpiirille, vesi- ja
ympäristöhallitukselle, tarkkailun suorittajal
le, kyseisen kunnan ympäistönsuojelulauta
kunnalle sekä muille lupapäätöksen tarkkailua
koskevissa lupaehdoissa mainituille.

Luvansaaja tai ilmoituksen tekijä on vel
vollinen noudattamaan hyväksyttyä ohjelmaa.
Sitä koskevat muutosehdotukset perusteluineen
on tehtävä kirjallisesti ohjelman hyväksyneel
le viranomaiselle. Muutosehdotukset voi teh
dä tarkkailun suorittaja raportoinnin yhteydes
sä sovittuaan asiasta etukäteen tarkkailuvel
vollisen kanssa. Muutosehdotuksia voi tehdä
myös tarkkailuvelvollinen itse.

Erityisesti suurten kuormittajien ohjelmat
on yleensä syytä laatia 3-5 vuoden jaksoille
kerrallaan. Viranomaisten tulee myös omasta
aloitteestaan arvioida ja tarvittaessa kehittää
ohjelmia tällaisen jakson päättyessä ja muul
loinkin epäkohtia tai muutostarpeita havaites
saan. Arvioitaessa tarkkailuohjelmaa ja tark
kailun sisältöä esimerkiksi raporttien tarkis
tuksen yhteydessä on yhteistyö piirin sisällä
välttämätöntä.

Vesi- ja ympänstöpiirien velvollisuuksiin
kuuluu edellä olevan lisäksi myös tarpeellis
ten yhteyksien järjestäminen eri tarkkailuvel
vollisten välille. Lähinnä tämä koskee vesistö
jen yhteistarkkailujen järjestämistä koskevien
neuvottelujen käynnistämistä ja huolehtimista
siitä, että yhteistarkkailuun osallistuvat kaikki
kyseeseen tulevat tarkkailuvelvolliset kysei
sellä alueella. Jos yhteistarkkailuatueelle kui
tenkin jää joitakin erillistarkkailuja, tulee pii
rin huolehtia siitä, että tarkkailuohjelmat on
yhteensovitettu ja että erillistarkkailuohjelmiin
sisällytetään vertailunäytetutkimukset yhteis
tarkkailun suorittajan kanssa.

Jätevesikuormituksen tai siihen verrattavan
toiminnan loputtua vesi- ja ympäristöpiirin
tulee harkita jatkoseurannan tarve ja tarvitta
essa käynnistää neuvottelut toimintaa harjoit
taneen kanssa.

Vesi- ja ympäristöpiirien tulisi myös huo
lehtia velvoitetarkkailusta tiedottamisesta esi
merkiksi järjestämällä tiedotustilaisuuksia alu
eensa tärkeimpien tarkkailualueiden perusteel
listen tilaselvitysten valmistuttua.
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Menettelytapoja velvoitetarkkailun luotet
tavuutta valvottaessa on selvitetty kohdassa
3.7.

3.2.2 Vesi- ja ymparistöhallinnon
omien vesistötöiden tarkkailu
Vesi- ja ympäristöhallituksen ollessa luvan-
haltijana tai kun luvanhaltija on jokin ulko
puolinen, esimerkiksi järjestely-yhtiö, mutta
työt toteutetaan kokonaan valtion varoin, nou
datetaan seuraavia menettelytapoja:

Jos vesistötarkkailun hyväksyjäksi on
vesioikeuden päätöksessä nimetty vesi- ja
ympäristöhallitus tai hyväksyjää ei ole
erikseen mainittu, laatu tai laadituttaa
kyseessä oleva vesi-ja ympänstöpiiri tark
kailuohjelman ja lähettää sen vesi- ja
ympäristöhallituksen hyväksyttäväksi.
Piirin sisällä on asiassa järjestettävä riittä
vä yhteistyö rakentamis-, tutkimus- ja vai
vontatoiminnoista vastaavien kesken. Ve
sistöosasto luvanhaltijalle kuuluvien vei
voitteiden täyttämisestä vastaavana yksik
könä esittelee asian saatuaan siitä vesien-
ja ympäristönsuojeluosaston lausunnon.
Hyväksymislausunto lähetetään kyseessä
olevalle vesi-ja ympänstöpilrille ja tiedok
si vesien- ja ympänstönsuojeluosastolle
sekä mahdolliselle ulkopuoliselle tarkkai
lun toteuttajalle.
Uusia vesi- ja ympänstöhallinnon vesis
tötöitä koskevat yleispiirteiset tarkkailuoh
jelmat tulee saattaa vesioikeuksien hyväk
syttäviksi jo lupahakemusten yhteydessä.
Vesi- ja ympäristöpiirin tulee huolehtia
tarkkailuohjelman laatimisesta. Tarkkai
luohjelmiin myöhemmin tehtävät vähäi
set muutokset tulisi kuitenkin voida hy
väksyä vesi- ja ympäristöpiirissä.

O Jos vesi- ja ympäristöpiiri on ottanut vas
tatakseen esimerkiksi pienen järjestely-yh
tiön tarkkailusta, se hyväksyy tarkkailuoh
jelman huolehtien riittävästä yhteistyöstä
piirin sisällä.

O Sellaiset turvetuotannon kuntoonpanotyöt,
joita toteutetaan valtion varoin, poikke
avat vesistötöistä ja säännöstelyistä sikäli,
että vastuu tarkkailusta siirtyy viimeistään
tuotantovaiheen alkaessa turvetuottajalle.
Kuntoonpanovaihetta ja tuotantovaihetta

on lisäksi syytä tarkastella yhtenä koko
naisuutena. Tarkkailuvelvolliseksi on aina
osoitettava turvetuottaja ja tarkkailuohjel
man hyväksyjäksi vesi- ja ympäristöpiiri.

3.2.3 Kalataloudellinen tarkkailu
Kalataloudellisen tarkkailun hyväksymisme
nettelyssä on vesi- ja ympäristöpiirin sekä ka
latalousviranomaisen yhteistyö tarpeen. Tässä
noudatetaan seuraavaa menettelyä:

Luvansaaja toimittaa kalataloudellisen
tarkkailuohjelman maa- ja metsätalousmi
nisteriön tai asianomaisen kalastuspiirin
kalastustoimiston hyväksyttäväksi lupa-
päätöksen muotoilusta riippuen. Uusissa
lupapäätöksissä tultaneen jo lupaehdoissa
edellyttämään, että luvansaaja toimittaa ka
lataloustarkkailuohjelmaehdotuksen pait
si alueensa kalastuspiirin kalastustoimis
tolle myös vesi- ja ympänstöpiirille, jolle
varataan mahdollisuus esittää kantansa oh
jelmasta kalastustoimistolle. Päätöksiin py
ritään myös saamaan maininta siitä, että
kalataloustarkkailujen raportit toimitetaan
tiedoksi vesi- ja ympäristöpiirille.
Niin kauan kuin ylläolevaa periaatetta ei
ole päätöksiin kirjattu (eshnerkilcsi aikai
semmin annetut lupapäätökset), tulee lau
sunnonantomenettelystä sopia kalastus-
sekä vesi- ja ympäristöpiirien kesken.
Samoin tulee sopia hyväksyttyjen tarkkai
luohjeimien tiedoksi toimittamisesta.

Tarkkailun tavoitteiden kannalta on eduk
si, jos kalatalous- ja vesistötarkkailun ohjel
mat ja raportit voidaan esittää yhdistettynä asia-
kirjana.

3.2.4 Vesien tarkkailu
jätteenkäsittelyssä

En viranomaisten valvonnassa tehtävät jätteen
käsittelyyn liittyvät velvoitetarkkailut on kyt
kettävä muuhun vesien velvoitetarkkailuun.
Tämä edellyttää yhteistyötä eri viranomaisten
välillä sekä vesi- ja ympäristöhallinnon käyt
tämien velvoitetarkkailuperiaatteiden sovelta
mista myös muiden viranomaisten valvonnas
sa tehtäviin jätehuollon vesiä koskeviin vel
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voitetarkkailuihin. Vesi- ja ympäristöpiirien
tulee sopia alueensa lääninhallitusten kanssa
jätteenkäsittelyyn liittyvien vesien tarkkailu-
asioiden hoidosta. Neuvotteluissa sovitaan tark
kailuohjelmien toimittamisesta vesi- ja ympä
ristöpiirien ja muiden asiaa valvovien viran
omaisten välillä, lausunnonantomenettelystä
ohjelmia hyväksyttäessä sekä tarkkailuraport
tien toimittamisesta.

3.2.5 Luonnonsuojelullinen
tarkkailu

Jos luvansaaja on velvoitettu tarkkailemaan
hankkeensa luonnonsuojelullisia vaikutuksia
vesioloista riippuvaiseen eläimistöön tai kas
vistoon, on tarkkailun hyvälcsyjäksi yleensä
nimetty lääninhallitus. Eri viranomaisten nä
kemysten huomioon ottaminen edellyttää, että
tällaisissa tapauksissa vesi- ja ympäristöpiirit
sopivat lääninhallitusten kanssa lausunnonan
tomahdollisuudesta ja tarkkailuraporttien toi
mittamisesta.

3.3 VELVOITETARKKAILUN
SUORITTAJA

Velvoitetarkkailun suorittajaa harkittaessa on
otettava huomioon tarkkailun kaksi keskeistä
päämäärää: toisaalta luvansaajan velvollisuus
olla itse selvillä vesistön tilaa muuttavan toi
menpiteen suuruudesta, laadusta ja vaikutuk
sista, toisaalta velvoitetarkkailun merkitys vi
ranomaisille kuuluvan vesiensuojelun valvon
nan osana ja haitankärsijöiden kannalta. Tark
kailun suorittajan on pystyttävä tuottamaan riit
tävän suuri tietoaineisto sellaisella luotettavuu
della, jonka kaildd osapuolet voivat hyväksyä.

Eri päämäärien saavuttamiseksi on perus
teltua, että velvoitetarkkailun eri osilla voi tar
vittaessa olla eri suorittajat. Esimerkiksi jäte
vesiin liittyvä käyttötarkkailu on yleensä tar
koituksenmukaisinta suorittaa kuormittajan
omin voimin. Sama koskee myös tiheävälisen
kuormitustarkkailun usein automaattisesta
näytteenotosta huolehtimista. Kuormittaja voi
itse myös analysoida näytteet ja raportoida
tulokset, mikäli asianmukaiset tilat ja henkilö
kunta on käytettävissä. Myös pohjavesitark
kailun suonttajaksi voidaan yleensä hyväksyä

vedenottaja, koska suurin osa siitä on helposti
valvottavaa ja suorituksena yksinkertaista
havaintojen tekoa. Yllämainitifijen tarkkailu-
muotojen viranomaisvalvonnalla voidaan
kohtalaisen hyvin turvata tulosten luotettavuus.

Vesistötarkkailun luotettavuutta arvioitaes
sa on otettava huomioon eräitä näkökohtia.
Haitankärsijöiden oilceusturvasyistä vesistöjen
velvoitetarkkailun suorittaja ei saa olla haitan
aiheuttajan alainen eikä tästä taloudellisesti
olennaisesti riippuvainen. Paitsi jäävittömyyt
tä on vesistötarkkailun suorittajalta edellytet
tävä, että sillä henkilökuntansa ja välineistön
sä puolesta on katsottava olevan edellytykset
soveltaa tieteelliselle pohjalle rakentuvia ja asi
anmukaisiksi katsottavia vesistötutkimusme
netelmiä. Julkisen valvonnan alaiset vesitutld
muslaitokset täyttävät henkilökuntansa ja väli
neistönsä puolesta edellä mainitut edellytyk
set.

Kun tarkkailun jäävittömyyskysymykset on
varrnistettu kohdassa 3.2.2 kuvatulla tavalla,
voivat myös vesi-ja ympäristöpiirit suorittaa
vesistötarkkailua vesi- ja ympäristöhallmnnon
vesirakennushankkeissa.

Erilcoislaitteita tai erityistä tieteellistä päte
vyyttä vaativat osat vesistötarkkailusta voidaan
toistaiseksi antaa muunkin kuin julkisen val
vonnan alaisen laitoksen suoritettaviksi. Tark
kailun suorittaja vastaa kuitenkin myös näistä
tuloksista ja on velvollinen tekemään ja esittä
mään niistä johtopäätökset. Erityisasiantunti
jalaitoksen käyttö on mainittava tarkkailura
portissa.

Vesi- ja ympäristöpiirien tulee huolehtia
siitä, että luvansaajat ovat tietoisia ylläolevas
ta periaatteesta. Asian varmistamiseksi on
yleensä syytä mainita periaate vesistötarkkai
luohjelman hyväksymiskirjeessä. Lisäksi hy
väksymiskirjeessä tulee tarpeen vaatiessa
määrätä, että tarkkailuvelvollinen ilmoittaa ve
sistötarkkailun suorittajan viranomaiselle heti,
kun siitä on päätetty. Jos vesistötarkkailusta
on tarkoitus suorittaa erityistä pätevyyttä vaa
tivia osia muussa kuin julkisen valvonnan
alaisessa laitoksessa, on tästäkin esitettävä
selvitys viranomaiselle.

Mikäli kuitenkin tulee tietoon, että vesistö
tarkkailun suorittajaksi esitetään tai on jo va
littu muu kuin julkisen valvonnan alainen tut
kimuslaitos, on vesi- ja ympäristöpiirin yritet
tävä neuvottelemalla muuttaa tilannetta. Neu
vottelusta laaditaan muistio, josta tulee ilmetä
ne perustelut, joiden vuoksi luvansaaja katsoo
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aiheelliseksi käyttää valitsemaansa tarkkailun
suorittajaa. Neuvottelujen pohjalta tarkkailu
velvolliselle lähetetään tarvittaessa kirjallinen
kehotus käyttää julkisen valvonnan alaista tut
kimuslaitosta. Kehotusklije toimitetaan tiedok
si vesi- ja ympäristöhallitukselle.

Mikäli tilanne ei tästäkään huolimatta kor
jaannu, asiasta tulee ilmoittaa vesi- ja ympä
ristöhallitukselle sen valvontatoimenpiteitä var
ten. Ilmoitukseen tulee liittää tarpeelliset asia
kirjat. Menettely vastaa niitä toimenpiteitä, joita
noudatetaan vesilain tai sen nojalla annettujen
määräysten rikkomistapauksissa.

3.4 TARKKÄILUOHJELMIEN
RKENNE
Seuraavassa esitetään näkökohtia käyttö- ja
kuormitiistarkkailu-, vesistö- ja pohjavesitark
kailujen ohjelmien laadinnasta. Soveltuvin osin
näitä ohjeita voidaan käyttää myös muita tark
kailutyyppejä koskevia ohjelmia laadittaessa.

3.4.1 Käyttö- ja kuormitustarkkailu

Käyttö- ja kuormitustarkkailusta laaditaan yh
teinen velvoitetarkkailuohjelma, jonka pääkoh
dat ovat seuraavat:

1. TARKKAILUN KOHDE, PERUSTE
JA YHTEYDET MUUHUN TARKKAI
LUUN. Tarkkailuohjelmassa on mainittava
tarkkailun perusteena oleva asiakirja, kuten
vesioikeuden päätös, sekä kyseessä olevien
jätevesien vaikutuksia koskevat ja jäteve
sun kohdistuvat muut tarkkailut, esimerkilc
si vesistötarkkailu ja yleisen viemärilaitok
sen piirissä olevan teollisuuden erillfstark
kailut.

2. TARKKAILUN TAVOITE. Ohjelmas
sa on mainittava tarkkailua edellyttävät ve
sioikeuden lupaehdot ja muut vaatimukset
sekä niihin perustuvat tarkkailun keskeiset
tavoitteet.

3. JÄTEVEDEN MÄÄRÄ, OMINAISUU
DET JA VIEMAROINTI. Ohjelmassa on
lyhyesti kuvattava jäteveden määrää ja omi
naisuuksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä,

joita ovat esimerkiksi vuoto- ja kuivatusve
sien osuus sekä teollisuuden osalta muun
muassa keskeiset tuotantoprosessit ja vesi
tase virtauskaavioineen. Viemäriverkon ra
kenteesta on selvitettävä muun muassa
pumppaamoiden, purkupaikkojen ja mah
doifisten muiden ylivuotokohtien sekä jäte
veden käsittelylaitosten ja mittauspisteiden
sijainnit. Yleisen viemärilaitoksen merkit
tävien yksittäisten liittyjien osalta on tarvit
taessa selvitettävä poikkeavien jätevesien es
ikäsittelymenetelmät ja jätevesikuormitusta
koskevat liittymisehdot.

4. JÄTEVEDEN KÄSITTELY. Tärkeim
mät jäteveden käsittelyä koskevat seikat ovat
käsittelymenetelmä esikäsittely- ja tasaus
järjestelmineen ja sisäisine kierrätyksineen,
puhdistamon prosessiyksiköiden mitoitusar
vot, käsittelyprosessien käyttötavoitteet, puh
distamon rakenne ja varustetaso sekä liet
teen käsittely ja sijoitus. Puhdistamon ra
kenne on esimerkiksi pääpiirustusten tai
selkeiden kaavioiden avulla esitettävä kuor
mitus-ja käyttötarkkailun näytteenotto- ja
seurantakohtien osoittamiseksi riittävällä
tarkkuudella ja niiden edustavuuden tote
amiseksi.

5. KÄYTFÖTARKKAILU. Käyttötarkkai
lusta on esitettävä vaadittujen toimenpitei
den toteutuksen ja kuormitustarkkailun tu
losten edustavuuden ja luotettavuuden val
vonnan edellyttämät keskeiset tarkkailusuu
reet ja tarkkailun pääpiirteinen toteutustapa.

6. KUORMITUSTARKKAILU. Tärkeim
mat kuormitustarkkailusta esitettavat asiat
ovat:
O virtaamamittaukset
O näytteiden lukumäärä ja ajoitus
O näytteenottokohdat
O näytteenoton toteutus
O tarkkailtavat suureet ja määritysmenetel

mät
O menettely mahdollisissa poikkeustilanteis

sa

7. TARKKAWUTULOSTEN KÄSITTE
LY JA RAPORTOINTI. Ohjelmassa on
esitettävä tarkkailutulosten käsittely- ja esi
tystapa sekä raportoinnin ajankohdat ja vi
ranomaiset, joille raportit toimitetaan.
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8. TARKKAILUN SUORITTAJAT.
Tarkkailun suorittajat ja raportin laatija mai
nitaan siltä osin kuin nämä ovat tiedossa oh
jelman laatimisvaiheessa. Jos tarkkailun luo
tettavuutta on tarkoitus lisätä teettämällä osa
määrityksistä julkisen valvonnan alaisessa
vesitutkimuslaitoksessa, mainitaan tama
suunnitelma ohjelmassa.

3.4.2 Vesistötarkkailu
Viranomaiselle jätettävän vesistötarkkailuoh
jelmaehdotuksen tulee sisältää seuraavat pää-
kohdat:

1. TARKKAILUN PERUSTE. Peruste
kay ilmi vesioikeuden paatoksesta tai viran
omaisen kirjeestä. Yhteistarkkailua koske
vissa ohjelmissa on mainittava kaikkien osal
listujien velvoitteet. Myös vapaaehtoisesti
tarkkailuun osallistuvat on mainittava.

2. TARKKAILUN TAVOITE. Ohjelmas
sa on lyhyesti selvitettävä, mihin tarkkailul
la pyritään. En tarkkailukohteiden (vesi, poh
ja, eliöstö) osalta on selvitettävä, pyritäänkö
pitkäaikaisten havaintosarjojen ailcaansaan
tim vailcutusalueen kartoitukseen, rehevöi
tymis- tai myrkkyvaikutusten selvittämiseen
yms.

3. YLEISKUVAUS TARKKAILTAVAS
TA VESIÄLUEESTA JA SEN VALU
MA-ALUEESTA. Kuvauksen tulee sisäl
tää lyhyesti perustiedot vesialueen hydrolo
giasta ja käytöstä (vedenhankinta, säännös
tely, uitto, virkistyskäyttö, kalastus jne.),
valuma-alueen laadusta (maa- ja kalliope
rä), maankäytön yleispilrteistä sekä vesis
töön tulevasta hajakuormituksesta.

4. YHTEENVETO TARKKAILTAVAL
LE VESIALUEELLE TULEVASTA
SUORASTA JÄTEVESIKUORMITUK
SESTA. Suora jätevesikuormitus ilmoite
taan kaikista kuormitustarkkailussa mitatta
vista suureista. Erityistä huomiota on kiin
nitettävä tarkkailuvelvollisen kuormituksen
vesistövailcumsten kannalta olennaisiin kuor
mitusvaihteluililn. Lisäksi ilmoitetaan jäte
vesimäärät.

5. SELVITYS VESISTÖN TILAA
MUUTTAVASTA HANKKEESTA. Kun
kyse on muusta kuin jätevesien johtamises
ta, selostetaan hankkeen tai yrityksen vesis
tövailcumsten kannalta tärkeitä yleispiirteitä
kuten esimerkiksi tuotanto- tai suoriteluku
ja, toiminnan ajoittumista jne.

6. SELVITYS VESIALUEELTA TEH
DYISTÄ JA KÄYNNISSÄ OLEVISTA
VESIALAN TUTKIMUKSISTA. Useim
missa tapauksissa tarkkailtavan vesistön ti
lasta on olemassa perusaineistoa. Tällaisia
ovat muun muassa viranomaisten tutkimus
tulokset, jatevesihakemuksim liittyvat vesi
asetuksen 71 § :n edellyttämät selvitykset,
muut velvoitetarkkailut sekä erilaiset tutki
mustolmistojen ja - laitosten tyot Ailcai
sempien selvitysten perusteella laaditaan ve
sistön tilasta ohjelmaesitykseen lyhyt ku
vaus ja tarkistetaan onko perusteellinen ti
lan selvittäminen heti ajankohtainen ja kuin
ka laajaksi jatkuva seuranta on tarpeen jäi
jestää.
Tässä kohdassa otetaan huomioon myös
alueella mahdollisesti tehtävä kalataloudel
linen velvoitetarkkailu. Siitä on useimmiten
oma erillinen ohjelma, joka saattaa olla osit
tain päällekkäinen vesistötarkkailun kanssa.
Kalataloustarkkailun sisällöstä esitetään
lyhyt yleiskuvaus.
Lisäksi esitetään, mitä osia alueella käyn
nissä olevista muista tutkimuksista ja viran
omaisseurannasta tullaan hyödyntämäään
vesistötarkkailussa.

7. SELVITYS HAVAINTOPAIKOISTA.
Veden laadun havaintopailcat esitetään kar
toilla sekä luettelona, josta ilmenevät pistei
den nimet, numerot ja koordinaatit. Paildco
jen yksilöinti on sovitettava yhteen viran
omaisten käyttämän havaintopaildcanimis
tön ja koordinaattien kanssa. Kartasta tulee
selvitä havaintopaildcojen lisäksi myös pur
kupailckojen tai muiden vesien tilaa muutta
vien hanlckeiden sijainti, vesistön syvyys
suhteet ja keskeinen paikannimistö.
Pohjaeläin-, vesikasvillisuus- ja muissa vas
taavissa selvityksissä käytettävät tutkimus-
linjat tai -ruudut merkitään kartalle omilla
symboleillaan.
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8. NAYTTEENOTTOSUUNNITELMAO”
Näytteenottoajankohdat, -syvyydet ja suon
tettavat määritykset esitetään taulukkoina tai
muuten heippolukuisena tiiviinä yhdistelmä
nä.
Biologisista testeistä esitetään myös tutki
musten alku- ja loppuajankohdat. Vastaa
vasti sedimentoitumistutlumuks;ssa esitetaan
keräilyjakson alku- ja loppuajankohdat.
Kuonmttajakohtaisia esimerkkeja tarkkailu
tiheydesta, naytteenottopaikkojen valinnas
ta jne. sekä kulloinkin määritettävistä ve
denlaatusuureista ja biologisista tekijöistä
annetaan tata yleisohjetta taydentavissa hit
teissä.

9 MENETTELY POIKKEUSTILAN
TEISSA Kasitellaan menettelya esimerkik
si voimakkaiden leväkukintojen tai kalakuo
lemien sattuessa.

10. MENETELMÄT. Tarkkailuohjelmas
ta tulee ilmetä käytettävät näytteenotto- ja
määritysmenetelmät. Yleensä riittää kirjal
lisuusviittaus. Jos kyseessä on menetelmä,
jolle ei ole vakiintunutta ohjetta, on siitä
etukäteen sovittava vesien- ja ympäristön-
tutkimuslaitoksen kanssa (kts. 3.5) ja liitet
tävä menetelinäkuvaus sekä maininta em.
sopimuksesta ohjelmaan.

11. TULOSTEN RAPORTOINTI. Ohjel
maesityksestä on ilmettävä tulosten aiottu
käsittelytapa. Siitä on lisäksi käytävä selvil
le, kuinka usein ja kenelle tulokset tai ra
portit lähetetään. Erityisesti on esitettävä
suunnitelma perusteellisten yhteenvetora
pofflien ajoittamisesta. Raportointia on lä
hemmin käsitelty tämän yleisohjeen koti
dassa 3.6.

12. TARKKAILUN SUORITTAJA. Oh
jelmaesitykseen liitetään tieto tarkkailun suo
rittajasta, jos tätä koskeva päätös on tehty jo
ohjelman laatimisvaiheessa.

3.4.3 Pohjavesitarkkailu
Pohjaveden ottoa koskevassa tarkkailuohjel
massa tulee yleensä esittää seuraavat tiedot:

1. TARKKAILUN PERUSTE. Ohjelmas
sa selvitetään velvoitetarkkailun peruste,
joka lähes poikkeuksetta on pohjaveden ottoa
koskeva vesioikeuden lupapäätös.

2. TARKKAILUN TAVOITE. Selvite
tään lyhyesti, mihin tarkkailulla pyritään.

3. POHJAVESIALUEEN HYDROGEO
LOGINEN KUVAUS Ohjelmaan tulee lut
taa lyhyt selvitys muun muassa pohjavesi
alueen rajoista, maaperaolosuhteista antoi
suudesta, ottamon vaikutusalueesta, pohja
vedenjakajista sekä pohjaveden korkeuksis
ta ja virtaussuunnista. Mikäli vedenotto vai
kuttaa myös pintavesiin, liitetään ohjelmaan
myös niitä koskeva hydrogeologinen selvi
tys.

4. SELVITYS VEDENOTOSTA JA VE
DENOTTAMOISTAO Ohjelmaan tulee
liittää selvitys otettavista vesimääristä ja nii
den vaihteluista samoin kuin vedenottamon
tai ottarnojen sijainnista ja rakenteesta sekä
vesimäärien mittausmenetelmistä.

5. SELVITYS MUISTA KO. ALUEEL
LA SUORITETTAVISTA TARKKAI
LUISTA. Ohjelmaan tulee liittää selvitys
muusta pohjavesitarkkailusta, jota ko. alu
eella mahdollisesti suoritetaan esimerkiksi
maa-ainesten ottoon tai muuhun pohjavesiä
vaarantavaan toimintaan liittyen.

6. SELVITYS HAVAINTOPMKOISTA.
Ohjelmassa tulee esittää havaintoputuden pai
kat sekä mahdolliset tarkkailun piiriin kuu
luvien kaivojen paikat ja pintavesiä koske
vat havainnointipaikat. Jos tarkkailuun
kuuluu pohjaveden laadun seuranta, on syytä
mainita havaintoputkien materiaali, halkai
sija ja siiviläosan pituus.

7. SELVITYS TARKKAILUN SUORIT
TAMISESTA. Ohjelmassa tulee tehdä esi
tys tarkkailuajankohdista sekä siitä, mitä
suureita kullakin tarkkailukerralla havain
noidaan. Tällaisia suureita voivat olla:
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O vesimäärät
O pohjaveden korkeudet
O pohjaveden laatu
O pintaveden korkeudet ja virtaamat
O pintaveden laatu

Milloin tarkkailuun sisältyy pohja- tai pin
taveden laadun seurantaa, tulee ohjelmaan
liittää ehdotus suoritettavista määrityksistä.

8. TULOSTEN RAPORTOINTI. Ohjel
maehdotuksessa tulee selvittää tarkkailutu
losten käsittelytapa sekä se, kenelle tulokset
ilmoitetaan.

9. TARKKAILUN SUORITTAJAT. Oli
jelmaehdotukseen tulee liittää selvitys tark
kailun suorittajasta tai suorittajista, jos nämä
ovat tiedossa ohjelman laatimisvaiheessa.

3.5 VELVOITETARKKAILUSSÄ
KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

Kaikki vesistöjä koskevien velvoitetarkkailu
jen ja soveltuvin osin kuormitustarkkailujen
tulokset tulee viedä vesi- ja ympäristöhallin
non kyseisiin rekistereihin. On välttämätöntä,
että tulosten vertailukelpoisuus toisaalta viran
omaisen ja velvoitetarkkailun suorittajan ja
toisaalta eri suorittajien kesken säilyy. Velvoi
tetarkkailuissa tulee hyväksyä vain tarkoituk
seen sopivat SFS-standardit tai, ellei standar
dia ole, vesi-ja ympäristöhallinnon suosittele
mat menetelmät. Menetelmistä päättää vesien-
ja ympäristöntutkimuslaitos, jossa fysikaalis
kemiallisten menetelmien kehittämisvastuu
kuuluu tutkimuslaboratoriolle ja biologisten
sekä mikrobiologisten menetelmien kehittämis
vastuu vesi- ja ympäristöntutldmustoimistolle.

Mikäli poikkeustapauksessa velvoitteen
toteuttaja haluaa velvoitetarkkailussa käyttää
jotain muuta menetelmää, hänen tulee saada
sen käyttöön vesien- ja ympäristöntutkimus
laitoksen lupa ennen velvoitetarkkailun aloit

tamista, sekä viranomaisen niin vaatiessa
omalla kustannuksellaan osoittaa menetelmän
vertailukelpoisuus viranomaisten käyttämään
menetelmään nähden.

Tarkkailun kannalta on tärkeää, että tar
peen mukaan saadaan käyttöön uusia menetel
miä ja että käytössä olevia menetelmiä kehite
tään. Menetelmien kehittämistarve selvitetään
vuosittain aina vesien- ja ympäristöntutldrnus
laitoksen tutkimusohjelman valmistelun yhte
ydessä. Määritysmenetelmien kehittämisessä
noudatettavat menettelytavat on lähemmin
esitetty vesien- ja ympäristöntutkimuslaitok
sen tutkimusohjelmassa. Uuden menetelmän
käyttöönotosta päättää vesien- ja ympäristön-
tutkimuslaitoksen johtaja.

Hyväksymisen jälkeen uudet tai uusitut
menetelmät otetaan käyttöön pääsääntöisesti
aina vuoden alussa.

3.6 RAPORTOINTI
3.6.1 Yleistä

Velvoitetarkkailun tulosten käsittelyn ja rapor
toinnin tulee tapahtua siten, että tarkkailun
tavoitteet mahdollisinunan hyvin toteutuvat.
Seurantatavoite edellyttää, että tarkkailuvelvol
linen itse, valvova viranomainen sekä haitan
kärsijät saavat riittävät tiedot kuormituksen tai
muun muutosta aiheuttavan tekijän määrästä,
vesistön tilasta ja näissä molemmissa ilmene
vistä muutoksista. Ohjaustavoite edellyttää, että
tarkkailun tuottamaa tietoa käytetään palaut
teena arvioitaessa vesistön tilan häiriintymis
en estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden tehoa
ja riittävyyttä sekä harkittaessa lupakäsittelyn
yhteydessä uusien toimenpidevelvoitteiden
tarpeellisuutta.

Erilaiset ympäristötietorekisterit ja pyrki
mys laatia laajoja alueita tai toimialoja koske
via yhteenvetoja asettavat tarkkailutulosten
käsittelylle ja raportoinnille lisäksi omat vaati
muksensa.

Seuraavassa esitettyjä näkökohtia voidaan
käyttö- ja kuormitus- sekä vesistötarkkailun
raportoinnin ohella soveltuvin osin käyttää
myös muiden tarkkailutyyppien raportoinnis
sa.
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3.6.2 Käyttö- ja
kuormitustarkkailun raportointi

Tarkkailusta laaditaan kalenterivuosittain
vuosiraportti. Vuosiraportit tulee toimittaa
vesi- ja ympäristöpiirille viimeistään seu
raavan vuoden helmikuun loppuun mennes
sä. Suppeammat, lähinnä analyysitulokset
ja keskeiset kuormituslaskelmat käsittävät
raportit kultakin raportointijaksolta toimite
taan välittömästi niiden valmistuttua. Ra
portointijakso sovitaan tapauskohtaisesti
tarkkailuohjelman laatimisen yhteydessä.

Raportoinnista annetaan erikseen yksityis
kohtaisemmat ohjeet, joten tässä yhteydessä
esitetään vain eräitä pääperiaatteita.

Raportin päätarkoituksena on vaatimusten
noudattamisen ja vastaanottovesiin kohdistu
neen kuormituksen osoittaminen.

Käyttötarkkailusta on esitettävä sellaiset
yhteenvedot, jotka ovat tarpeen vaadittujen
toimenpiteiden toteutuksen ja kuormitustark
kailutulosten edustavuuden ja oikeellisuuden
osoittamiseksi. Tulokset on tallennettava ja
säilytettävä vähintään 5 vuotta siten, että ne
ovat tarvittaessa käytettävissä.

Vesistökuormituksen ja sen vähentämisen
tehokkuutta laskettaessa on otettava huomi
oon seuraavat tavoitteet:

O Tuloksen tulee mahdollisimman tarkoin
vastata todellista tilannetta ottaen huomi
oon muun muassa käyttötarkkailun tulok
set, virtaaman vaihtelut, ohitukset, häiriöt
ja muut satunnaispäästöt.

O Tuloksen edustavuus ja luotettavuus on
selvitettävä ja selvityksen perusteet on voi
tava tarkistaa raportin yhteydessä esitetty
jen tietojen perusteella.

O Laskennassa on mahdollisuuksien mukaan
käytettävä yhtenäistä menettelyä ja tarvit
tavat poikkeamat tästä on perusteltava.

O Lupaehtojen vastaisesta kuormituksesta on
annettava erillinen selvitys vesi- ja ympä
ristöpiirille.

3.6.3 Vesistötarkkailun raportointi
Yleistä

Vesistötarkkailun raportointi toteutetaan seu
raavasti:

O Määritystulokset toimitetaan välittömästi
niiden valmistuttua kyseiseen vesi- ja
ympäristöpiiriin ja tarvittaessa myös muil
le siten, kuin tarkkailuohjelmassa on mai
nittu.

O Vuosittain laaditaan suppea yhteenveto,
jossa tulokset esitetään tiivistettynä ja ti
lastointiin soveltuvassa muodossa. Vuosi-
raportti toimitetaan vesi- ja ympäristöpii
rille ja tarvittaessa myös muille viimeis
tään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun
mennessä.

O Vesistön tilasta ja kuonnituksen suuruu
desta riippuen laaditaan perusteellinen yh
teenveto 3-5 vuoden välein. Siinä tarkas
tellaan perusteellisesti muuttavan toimin
nan ja vesistön tilan välistä syy-seuraus-
suhdetta ja esitetään vesistön tilan edel
lyttämät toimenpidesuositukset. Perusteel
linen yhteenveto toimitetaan vesi-ja ym
päristöpiirille ja tarvittaessa myös muille
jakson päätyttyä seuraavan vuoden huhti
kuun loppuun mennessä.

Perusteellinen yhteenveto tulee ajoittaa si
ten, että se on käytettävissä suurimpien kuor
mittajien jätevesilupien vesioikeuskäsittelyn
yhteydessä. Vesi- ja ympäristöpiirin tulee pyr
kiä toimimaan siten, että samaa aluetta kuor
mittavien määräaikaiset luvat tulevat vesioi
keuskäsittelyyn samanaikaisesti.

Vesi- ja ympäristöpiirit käyttävät velvoite
tarkkailussa kertyviä raportteja omien seuran
tatulostensa ohella hyväksi laatiessaan laajem
pia vesialuekokonaisuuksia koskevia selvityk
siä, jotka puolestaan ovat perustana koko maan
vesistöjen tilaa koskevia selvityksiä laaditta
essa.

Määritystulosten toimittaminen

Määritystulokset toimitetaan kyseessä oleval
le vesi- ja ympäristöpiirille välittömästi niiden
valmistuttua ja viimeistään yhden kuukauden
kuluttua näytteenotosta. Tulokset toimitetaan
vedenlaaturekisterin edellyttämällä tavalla.
Tästä on annettu erilliset ohjeet julkisen val
vonnan alaisille vesitutkimuslaitoksille. Tar
kastettuaan tulokset toisaalta valvonnallisesti
ja toisaalta niiden oikeellisuuden, vesi- ja
ympäristöpifri tallentaa tulokset vedenlaature
kisteriin tallennuksesta annettuja ohjeita nou
dattaen.
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Mikäli tuloksista tai näytteenoton yhteydes
sä on ilmennyt jotain tavanomaisesta poikkea
vaa (esimerkiksi satunnaispäästön tai ohijuok
sutuksen vaikutus, poikkeuksellisten sää-, vir
taama- tai virtausolojen vaikutus), liitetään tästä
tuloslomakkeisiin lyhyt kirjallinen kommentti
ja otetaan välittömästi yhteys viranomaiseen.
Mikäli vesioikeuden päätöksessä on asetettu
vesistön tilaa koskevia raja-arvoja, on tuloksia
verrattava niihin. Jos jotain poikkeuksellista
ilmenee, on myös selvitettävä, onko lupapää
töksessä annettuja kuormituksen raja-arvoja ja
muita määräyksiä noudatettu. Tarvittaessa vesi-
ja ympäristöpiiri ryhtyy tarkoituksenmukaisek
si katsomiinsa toimenpiteisiin asian korjaami
seksi.

Suppea yhteenveto

Kaikista velvoitetarkkailuista laaditaan vuo
sittain tiivis yhteenveto. Sen pääsisältöä ovat
taustatieto-ja tulostaulukot sekä asiaa havain
nollistavat kartat ja graafiset esitykset. Tulok
sia voi myös lyhyesti kirjallisesti kommentoi
da kiinnittäen huomiota samoihin seikkoihin
kuin edellä on esitetty.

Vuosiyhteenvedossa käsitellään tarkkailu-
vuoden aikana kertyneet tulokset. Vuosiyhteen
veto toimitetaan viimeistään seuraavan vuo
den huhtikuun loppuun mennessä kahtena kap
paleena kyseessä olevalle vesi- ja ympäristö
piirille, joka tarkastaa, täyttääkö yhteenveto
sille asetetut vaatimukset (kts. kohta 3.7.3) ja
toimittaa puolestaan toisen kappaleen vesi- ja
ympäristöhallitukselle. Lisäksi yhteenveto on
toimitettava lupapäätöksessä sekä tarkkailuoh
jelmassa mainituille.

Vuosiyhteenvedossa tulee lyhyesti esittää
seuraavat seikat:

1. VIITTAUS viranomaisen kirjeeseen, jol
la tarkkailuohjelma on hyväksytty.

2. TARKKAWUN SUORITUS. Jos tark
kailun eri osia on erityisasianmntemuksen
tai muun syyn vuoksi suorittanut muu kuin
raportin laatija, esitetään tästä selvitys.

3. TAUSTATIEDOT. Yhteenvedossa tu
lee olla yhtenäinen, mieluiten A4 kokoinen
kartta, josta käyvät ilmi kuormittajien ja pur
kupaikkojen (tai muun muuttavan toimin
nan) sijainti sekä havaintopaikat.

Sademäärä tarkkailualueella esitetään
kuukausisadantoina, joita verrataan keski
määräisiin arvoihin.

Tuulitiedot näytteenottoa edeltävältä
ajalta millä alueilla, joilla veden vaihtumi
nen merkittävästi riippuu tuulista.

Kokonaissäteilystä kasvukauden aikana
esitetään tietoja, mikäli tarkkailuun on kuu
lunut perustuotannon mittauksia.

Jäätymis- ja jään sulamisajankohdat esi
tetään raportissa.

Vedenkorkeustietoja esitetään siinä ta
pauksessa, että niillä on olennaista merki
tystä vesistön tilan kannalta (esimerkiksi voi
makkaasti säännöstellyt altaat ja salmipai
kat).

Tarkkailuvuoden virtaamatiedot esitetään
pääsääntöisesti kuukausikeskiarvoina. Mi
käli virtaama vaihtelee voimakkaasti esimer
kiksi vuorokausisäännöstelystä johtuen, tu
lee esittää myös tätä havainnollistavia tieto
ja.

Virtauksista esitetään tietoja erityisesti
merialueiden, mutta tarvittaessa myös jär
vien osalta.

4. KUORMITUKSET. Tarkkailuvuoden
jätevesikuormitusta koskevat tiedot ilmoi
tetaan kaikkien alueen kuormittajien osalta
pääsääntöisesti jätevesien johtamispäivää
kohden laskettuna. Suurten kuormittaj ien
osalta esitetään lisäksi käyntipäivää kohden
lasketut kuukausilceskiarvot. Jätevesien joh
tamisvuorokausien lukumäärä ja ajoittumi
nen on ilinoitettava. Kuormitusta koskevat
erityistiedot, kuten sen kausiluonteisuus,
seisokit, ohijuoksutukset, tilapäinen myrkyl
lisyys jne. on ilmoitettava.

5. MUU MUUTTAVA TOIMINTA.
Muusta muuttavasta toiminnasta ilmoitetaan
tarkkailuvuoden toimintaa kuvaavia suon
telukuja, toiminnan ajoittuminen sekä alu
eet tai paikat, joilla toimintaa on tarkkailu-
vuonna harjoitettu.

6. TARKKAILUTULOKSETO Vuosittai
sessa yhteenvetoraportissa tulee kirjata kaik
ki tarkkailuohjelmaan kuuluvat tulokset ii
lastoinnin kannalta sopivaan muotoon siten,
että niitä voidaan käyttää hyväksi laaditta
essa raportteja pidemmiltä jaksoilta. Vuosi-
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raporttlln voidaan laskea koko vuotta ku
vaavia tunnuslukuja, mutta myös vuoden
ajoittaista ja vertikaalista vaihtelua tulee
kuvata keskeisten suureiden osalta.

Jokivesistöistä esitetään kaikkien mitat
tujen suureiden vuodenailcainen vaihtelu so
pivilla taulukoilla ja tarpeen mukaan graafi
sesti. Havamtopaikoilta, joilta on vfrtaama
tiedot käytettävissä, lasketaan myös virtaa-
maila painotetut keskiarvot ja ääriarvot
keskeisille laatusuureille.

Järvistä esitetään kaikkien mitattujen
suureiden vuodenaikaiset vaihtelut sopivil
la taulukoilla ja tarpeen mukaan graafisesti.
Lisäksi ilmoitetaan havaintopaikoittain
(mahdollisesti useamman havaintopaikan
muodostamaa osa-aluetta koskevat) tilavuus
painotteiset vuosikeskiarvot, sekä erikseen
päällysveden ja alusveden keskiarvot, jos
järvi on vertikaalisesti kerrostunut.

Merialueilta kuvataan tilanne en havain
tokerroilla sopivilla taulukko- ja graafisilla
esityksilä. Lisäksi ilmoitetaan havaintopai
koittain (mahdollisesti useamman havainto-
paikan muodostamaa osa-aluetta koskevat)
mitattujen suureiden avoveden aikaiset kes
kiarvot sekä eri vesikerrosten keskiarvot.
Jääpeitteisen ajan tilanne esitetään erikseen.

Perusteellinen yhteenveto

Perusteellinen yhteenveto laaditaan vesistötark
kailussa pääsääntöisesti 3-5 vuoden välein. Se
tulee pyrkiä ajoittamaan alueen suurimpien
kuormiltajien tai muiden tärkeiden vesien tilaa
muuttavien hankkeiden lupakäsittelyn kannal
ta tarkoituksenmukaisesti. Kun on kyse esi
merkiksi lyhyen aikaa kestävistä ja vain ohi-
meneviä vaikutuksia aiheuttavista vesiraken
nushankkeista, laaditaan niistä perusteellista
yhteenvetoa vastaava loppuraportti toiminnan
ja sen jällciseurannan päätyttyä.

Perusteellisissa yhteenvedoissa käytetään
hyväksi kaildd tarkkailujakson aikana motettu
velvoitetarkkailuaineisto. Arvio vesistön tilas
ta luodaan sekä taustatiedot että veden laatu-
ja erilaiset biologiset tutkimukset huomioon
ottaen. Mikäli kalataloustarkkailu sisältää
vesistön tilaa kuvaavia osia, on ne myös käy
tettävä hyväksi perusteellisessa yhteenvedos
sa. Perusteellisissa raporteissa on käytettävä
myös vesi- ja ympäristöviranomaisten seuran
nan tulokset alueelta. Mahdollisuuksien mu

kaan käytetään hyväksi muistakin alueella
tarkkailujakson aikana tehdyistä tutkimuksista
saatavat tiedot, kuten esimerkiksi kuntien
suorittamien uimarantatarkkailujen tulokset.

Perusteellisessa yhteenvedossa tarkastellaan
samoja seikkoja kuin vuosiraporteissakin,
mutta syvällisemmin ja pidemmällä ailcapers
pektiivillä. Tämä on tarpeen, koska esimerkilc
si vesiolot ja säätekijät vaihtelevat voimak
kaasti eri vuosina ja koska muutokset vesien
tilassa kehittyvät hitaasti. Tarkoituksena on
selvittää tarkkailualueen tilan muuttuminen ja
siihen vaikuttaneet tekijät. Kunkin kuormitta
jan tai muun muuttavan toiminnan vaikutuksia
on lisäksi tarkasteltava erikseen.

Raportointivälistä riippumatta on ajoittain
tarpeen käyttää pitkän ajanjakson - esimerkilc
si 10-20 vuoden tarkasteluja vesistön tilan ke
hityssuunnan esiin saamiseksi. Myös vesistön
tilaan vaikuttavia tekijöitä, sää-ja vesioloja,
kuormitusta jne, tulee tarkastella pitkällä aika
välillä ja esittää vertailuja edellisvuosien tai
keskimääräiseen tasoon.

Mikäli hajakuonnituksella on tarkkailualu
eella olennaista merkitystä, tulee se pyrkiä
arvioimaan. Hajakuonnitusta sekä sen ja jäte
vesikuormituksen suhdetta on lisäksi arvioita
va eri hydrologisissa olosuhteissa.

Vesistön tilan muutosten esille tuominen ja
syy-seuraussuhteiden selvittäminen edellyttä
vät usein tarkkailutulosten tilastollista käsitte
lyä. Velvoitetarkkailuaineiston hyödyntäminen
vesiensuojelun päätöksenteon en vaiheissa taas
edellyttää, että tuloksia käytetään myös esi
merkilcsi en kuormitusvaihtoehtoja koskevien
ennusteiden laatimiseen. Tätä tarkoitusta var
ten voidaan tulosten käsittelyssä käyttää myös
vedenlaatumalleja. Niiden soveltaminen on
tarpeen myös silloin, kun tulosten perusteella
halutaan laatia arvio erilaisten muuttavien te
kijöiden vaikutusosuuksista. Tulosten havain
nollistamiseksi ja valtakunnallisten vesien ti
laraporttien laadintaa varten tulee perusteelli
sen yhteenvedon sisältää myös tilaa tai käyttö
kelpoisuutta havainnollistavia luokituksia.
Tässä tulee käyttää vesi- ja ympäristöhallituk
sessa kehitettyä käyttökelpoisuusluokitusta
(vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisu 20).
Tämän rinnalla voidaan käyttää erikseen pe
rustelluista syistä myös alueellisia luokituksia.

Erityisen tärkeää on, että penisteellisessa
raportissa esitetään johtopäätöksiä vesistön ti
lan perusteella. Tässä tulee kiinnittää huomio
muun muassa tarpeeseen vähentää kuormitus
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ta, muuttaa säännöstelyä tai toteuttaa erilaisia
kunnostustoimia.

Tarkkailua koskevat muutosesitykset on
pääsääntöisesti pyrittävä tekemään perusteel
lisessa yhteenvedossa. Muutosehdotukset on
aina perusteltava. Tarkkailun suorittajan on etu
käteen sovittava muutosehdotuksista tarkkai
luvelvollisen kanssa.

3.7 VELVOITETARKKÄILUN
VÄLVONTA
3.7.1 Valvonnan yleislinjat

Vfranomaisen tehtävänä on varmistua tarkkai
lutietojen hanldnnan, käsittelyn ja raportoin
nin luotettavuudesta. Velvoitetarkkailun vai
vonnan on pemsmttava hyväksyttyyn tarkkai
lusuunnitelmaan. Viranomainen ei kuitenkaan
saa tukeutua yksinomaan tarkkailusta saata
viin tietoihin, vaan tietojen oikeellisuudesta
on varmistuttava viranomaisen omien selvi
tysten ja muiden toimenpiteiden avulla siten
kuin jäljempänä on tarkemmin esitetty.

Velvoitetarkkailun valvonnan suunnittelus
sa ja toteutuksessa on keskeistä:

O tarkkailuohjelmien asian- ja ajanmukai
suudesta huolehtiminen

O tarkkailutulosten ja -raporttien tarkistami
nen, joka tehdään seuraamalla tarkkailu-
tietojen johdonmukaisuutta ja yhteenso
pivuutta muiden asiasta saatavissa olevien
tietojen kanssa

O tiedonsiirtoketjun tarkistaminen (joka tar
koittaa tarkkailutietojen syntymisen ja nii
den käsittelyn tarkistamista)

O tarkkailutietojen hankintaa koskeva val
vonta, joka tehdään seuraamalla tarkkai
lukäytäntöä ja ottamalla vertailunäytteitä
(joiden avulla varmistutaan, että näyttei
den otto ja niiden analysointi ovat asian-
mukaisia ja viranomaisen käyttämiä tai
hyväksymiä menetelmiä vastaavia) sekä
kontrollinäytteitä (joiden avulla vannistu
taan, että tarkkailuvelvollisen tuottama
tieto on luotettavaa lupaehtojen noudatta
misen valvontaa varten).

3.7.2 Tarkkailuohjelmat

Tarkkailuohjelmille asetettavia vaatimuksia
käsitellään muun muassa tämän yleisohjeen
kohdissa 3.4, 3.5 ja 3.6 sekä yleisohjetta täy
dentävissä yksityiskohtaisissa ohjeissa. Viran
omaisen on huolehdittava siitä, että tarkkai
luohjelmat toimitetaan ajoissa hyväksyttävilcsi
ja että puutteelliset, vanhentuneet tai muutoin
epätarkoituksenmukaiset ohjelmat uusitaan ja
että tarkkailukäytäntöön hyväksytyt muutok
set merkitään ohjelmiin.

Kuormitustarkkailuja suorittavat joskus
muut kuin julkisen valvonnan alaiset laitokset.
Tällöin on luotettavuuden lisäämiseksi tapaus
kohtaisesti syytä harkita sellaista menettelyä,
että osa ohjelmaan merkitystä näytteenotosta
ja analysoiimista teetetään julkisen valvonnan
alaisessa vesitutkimuslaitoksessa tarkkailuvel
vollisen kustannuksella. Tällaisesta menette
lystä on erikseen sovittava tarkkailuvelvolli
sen kanssa ja liitettävä siitä maininta tarkkai
luohjelmaan.

Tarkkailuohjelmien hyväksymisen yhtey
dessä ja ohjelman suorittajakysymyksen rat
kettua tarkistetaan tarvittaessa myös tarkkai
lua suorittavan henkilöstön pätevyys ja käytet
tävissä olevan laitteiston asianmukaisuus.

Jos tarkkailuohjelmasta ei asianosaisten
kesken päästä sopimukseen, on viranomaisen
velvollisuus viedä asia vesioilceuden ratkaista
vaksi. Tarkkailun sisältöä koskevan erimieli
syyden ratkaisun vaatimana aikana on nouda
tettava aiemmin voimassa ollutta ohjelmaa tai
sellaista ohjelmaa, jonka kumpikin osapuoti
hyväksyy.

3.7.3 Tarkkailutulosten ja -

raporttien tarkistaminen

Tarkkailuohjelmien noudattamista tulee val
voa erityisesti raportteja tarkistettaessa. TäL
löin tulee kiinnittää huomiota siihen, että tark
kailukohteet ja -ajankohdat, virtaamamittauk
set, tarkkailtavat suureet, näytteenotto- ja mää
ritysmenetelmät yms. vastaavat tarkkailuoh
jelmassa mainittuja tai viranomaisen muuten
hyväksymiä menettelytapoja.

Raporttien sisältöä tarkistettaessa on arvioi
tava, ovatko annetut tiedot keskenään sopu
soinnussa ja vastaavatko ne yleiseen käsityk
seen ja viranomaisen omiin jätevesi- ja vesis
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tötutkimuksiin perustuvaa tietoa tarkkailun
kohteesta. Erityisesti tulee tarkastella käyttö-,
kuormitus- ja vesistötarkkailujen yhteensopi
vuutta.

Mikäli tarkkailuraporteissa havaitaan risti
riitaisilta tai puutteellisilta vaikuttavia tietoja
tai riittämättömästi perusteltuja johtopäätök
siä, tulee asia selvittää hankkimalla täydentä
viä tietoja sekä ottaa tarpeen mukaan vertailu-
tai kontrollinäytteitä (ks kohta 3.7.4). Mikäli
raportti todetaan yleistasoltaan huonoksi eikä
sen voida katsoa täyttävän raportoinnista an
nettujen ohjeiden vaatimuksia, tulee raportti
palauttaa asianomaiselle tutkimuslaitokselle.
Mikäli asiaa ei näinkään saada tyydyttäväksi,
on siitä syytä ilmoittaa vesi- ja ympäristöhalli
tukselle sen valvontatoimenpiteitä varten.

3.7.4 Tarkkailutulosten hankinnan
valvonta
Tarkkailun suorittajan edellytyksiä hoitaa tark
kailu tarkkailuohjelmien mukaisesti, luotetta
vasti ja asianmukaisesti on tarkoin seurattava.
Tarkkailun alkaessa tai tarkkailijan muuttues
sa on tehtävä soveltuvin osin tämän ohjeen
mukaiset tarkistukset. Silloin, kun on syytä
tarkistaa julkisen valvonnan alainen vesitutki
muslaitos nimenomaan sen selvittämiseksi,
täyttääkö laitos hyväksymisen ehdot, on tar
kastus tehtävä yhteistoiminnassa vesien- ja ym
päristöntutkimuslaitoksen kanssa.

Jätevesitarkkailun tietojenhankintaa tulee
valvoa tarkastuskäyntien ja vertailu- ja kont
rollinäytteiden avulla. Käyntien yhteydessä
tulee tarkastaa erityisesti seuraavat asiat:

O laitteiden, erityisesti virtaaman mittauslait
teiden ja kokoomanäytteenottolaitteiden,
sekä laboratorion asiallisuus

O näytteiden otto-, säilytys-, kuljetus- ja
analysointitavat ja -menetelmät

O tulosten käsittelytavat ja -menetelmät
O raportointilcäytäntö
O tiedon kulku

Tarkastuskäynneistä on syytä laatia aina
muistio, johon kirjataan vallitseva käytäntö
sekä havaitut puutteet ja laiminlyönnit.

Virtaaman ja kokoomanäytelaitteiden tar
kastusta varten tulee viranomaisilla olla käy
tössään tarvittavat laitteet.

Vertailunäytteet tulee ottaa tarkkailuohjel
man mukaisella tavalla samanaikaisesti tark
kailun suorittajan kanssa, mikäli se on mah
dollista ja tarkoituksenmukaista. Näytteet ote
taan niistä pisteistä, ja näytteistä tehdään ne
määritykset, jotka ovat keskeisiä lupaehtojen
noudattamisen valvonnassa.

Kontrollinäytteiden ottamisesta ei yleensä
tule ilmoittaa etukäteen tarkkailuvelvolliselle
tai tarkkailun suorittajalle, koska näiden näyt-
teiden avulla on tarkoitus varmistua lupaehto
jen jatkuvasta noudattamisesta.

Mikäli vertailunäytteiden tuloksissa on
merkittäviä eroja valvontaviranomaisen ja tark
kailun suorittajan kesken, tulee tilanne tarkis
taa ottamalla uudet näytteet. Samoin menetel
lään, mikäli tulos poikkeaa merkittävästi tava
nomaisesta eikä tähän ole löydettävissä seli
tystä. Jos eroavuutta tai tavanomaisesta poik
keavia tuloksia edelleen esiintyy, tulee asia
selvittää perusteellisesti. Mikäli kontrollinäyt
teiden perusteella saadut tulokset poikkeavat
merkittävästi tavanomaisesta tai näyttää siltä,
että lupaehtoja on rikottu, on asia perusteelli
sesti selvitettävä ja tarvittaessa ryhdyttävä jäl
jempänä kohdassa 3.7.5 mainittuihin toimen
piteisiin.
Tarkastuskäyntien ja kontrollinäytteiden oton
tiheyttä harkittaessa tulee ottaa huomioon toi
saalta kuormituksen ja sen vaikutusten merki
tys ja toisaalta tarkkailun luotettavuuteen vai
kuttavat seikat. Vähimmäisvaatimuksena on
tarkkailukäytännön tarkistaminen ja kontrolli
näytteiden otto 1-3 vuoden välein. Poikkeami
nen tästä on aina saatettava vesi- ja ympäristö-
hallituksen tietoon.

Valvontaa voidaan tarkoituksenmukaisim
min toteuttaa kaikkia tarkkailuvelvollisia kos
kevan valvontaohjelman avulla. Sen tulisi si
sältää tarkastuskäyntien ja näytteiden oton
vähimmäismäärät erikseen teollisuuslaitosten,
yhdyskuntien, muiden kuormittajien ja vesis
töjen osalta. Valvontaohjelma ja tutkimusoh
jelma on syytä sovittaa yhteen tarkoituksen
mukaisella tavalla.

Vesistöjen velvoitetarkkailun valvonnassa
on otettava huomioon erilliset julkisen val
vonnan alaisia vesitutkimuslaitoksia koskevat
ohjeet. Niiden mukaiset kenttätyöskentelyn ja
laboratorioiden tarkastukset sekä vertailunäy
tetutkimukset tulee tehdä vähintään 3-5 vuo
den välein. Lisäksi viranomaisen on syytä
suorittaa omia tutkimuksiaan velvoitetarkkai
lun kohteena olevilla alueilla. Näissä tutkimuk
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sissa tulee keskittyä muun muassa voimäk
kaasti kuormitetuille alueille sekä alueille, joilla
vesistön tilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden
väliset yhteydet ovat riittämättömästi tunne-
tut.

3.7.5 Valvontatoimenpiteet
tarkkailuvelvoitetta rikottaessa
Silloin, kun havaitaan, ettei tarkkailuvelvoitet
ta ole noudatettu, on rilckomuksiin puututtava
samalla lailla kuin muihin vesflain ja sen no-

jalla annettujen määräysten laiminlyönteihin.
Valvontaviranomaisille näissä tapauksissa kuu
luvista tehtävistä on annettu valvontaohje 50.
Mikäli vesi- ja ympäristöpiiri havaitsee, että
hyväksyttyä tarkkailuohjelmaa tai annettuja
ohjeita ei ole noudatettu, tulee tarkkailuvel
volliselle lähettää välittömästi kirjallinen huo
mautus ja kehotus tilanteen oikaisemiseksi.
Mikäli laiminlyönnit ja rikkomukset jatkuvat
oikaisuvaatimuksista huolimatta, voi vesi- ja
ympäristöpiiri tehdä virka-apuilmoituksen ve
sioilceudelle tai ryhtyä muihin valvontaohjees
sa 50 esitettyihin toimenpiteisiin.
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