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ESIPUHE

Vesihallinnosta annetussa laissa (18/70) määrätään
erääksi vesihallinnon keskeiseksi tehtäväksi huoleh
timinen vesien eri käyttömuodot huomioon otta
vasta kokonaissuunnittelusta. Vesihallituksen pe
rustamisen jälkeen on kokonaissuunnittelu käyn
nistetty koko maassa 19 suunnittelualueella. Suun
nittelualueet ja suunnittelutilanne on esitetty ku
vassa 1.

Vesihallitus asetti 3.11.1970 työryhmän laati
maan Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön ko
konaissuunnitelmaa. Työryhmän puheenjohtajaksi
nimitettiin diplomi-insinööri Leevi Kirkkomäki se
kä jäseniksi filosofian maisteri Veli Hyvärinen,
limnologi Hannu Jäppinen, diplomi-insinööri
Heikki Kiuru, diplomi-insinööri Eero Kivi ja insi
nööri Vaito Mustajärvi. Työryhmän kokoonpanoa
jouduttiin muuttamaan 3.1.1973, jolloin työryh
män puheenjohtajaksi nimitettiin insinööri Vaito
Mustajärvi ja jäseniksi toimistometsänhoitaja Aaro
Karjalainen, hydrologi Esko Kuusisto, maatalous-
ja metsätieteiden lisensiaatti Paavo Seppänen, toi
mistoinsinööri Pentti Ahosilta, toimistorakennus
mestari Olavi Vallinkoski sekä diplomi-insinööri
Tuomo Aine (31.10.1974 saakka).

Suunnitelman laatimiseen ovat lisäksi osallistu
neet mm. seuraavat vesihallinnon asiantuntijat:

diplomi-insinööri Emilie Enckell-Sarkola
tarkastaja Soini Heino
insinööri Jorma Lameranta
vanhempi insinööri Klaus Munsterhjelm
diplomi-insinööri Ismo Mussaari
maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Hannele
Nyroos
kenttämestari Reijo Saari
dipiomi-insinööri Erkki Santala

Vesi Oy sekä Kala- ja Vesitutkimus Oy.

Tämän kokonaissuunnitelmajulkaisun toimitus-
työstä on vastannut diplomi-insinööri Marjut Her
tel1.

Vesihallitus kutsui eri viranomaisia, talousaloja
ja etupiirejä sekä muita suunnittelutahoja edusta
van neuvottelukunnan seuraaman suunnittelua, an
tamaan sille virikkeitä ja esittämään vesien käyttä
jien näkemyksiä. Neuvottelukunnan kokoonpano
on ollut seuraava:
Helsingin Seudun
Luonnonsuojelu
yhdistys

diplomi-insinööri
Kauko Asumalahti
18.2.1975 saakka
osastopäällikkö
Ilkka Hirsto
19.2.75—31.8. 76 sekä
osastopäällikkö
Juha Kaila
1.9.1976 alkaen

piiri-insinööri
Jorma Nikula
31.1.1977 saakka ja tämän
jälkeen piiri-insinööri
Esko Tamminen

Maatilahallitus maatalousneuvos
Leo Norkamo
13.12.1973 saakka ja tämän

filosofianmaisteri
Ilkka Viitasalo

Helsingin
seutukaavaliitto

Helsingin vesipiirin
vesitoimisto

Itä-Uudenmaan
seutukaavaliitto

Maa- ja metsätalous
ministeriön kalastus
ja metsästysosasto

seutukaavajohtaja
Nils-Hinrik Aschan

tarkastaja
Kari Airaksinen

Ulkopuolisina konsultteina ovat olleet Maa ja
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jälkeen osastopäällikkö Vesihallitus vesihallintoneuvos
Eino 0. Kangas Runo Savisaari

Päijät-Hämeen seutukaavajohtaja (neuvottelukunnan puheen

seutukaavaliitto Kalevi Tontti johtaja)

31.3.1974 saakka ja tamän toimistopaallikko

jälkeen seutukaavajohtaja Pentti Sipila

Matti Reijonen .. ..Tyoryhman ehdotus kokonaissuunnitelmaksi
Suomen diplomi-insinööri valmistui vuonna 1978, jolloin se julkaistiin vesihal
Teollisuusliitto P. Nyqvist lituksen Tiedotuksena 161, 1 ja II. Ehdotuksesta

tiedotettiin myös lyhennelmillä (Keski- ja hä-UuUudenmaan agronomi .denmaan vesien kaytto, Vattenanvandningen i Melmaatalouskeskus Harry Liljemark ..

tersta

ocn Ostra Nyland). Tyoryhman ehdotukses31.12.1974 saakka ja taman . . . .ta pyyuettiin alueen Kuntien, viranomaisten ja erijalkeen agronomi . .

intressipiirien

lausunnot, joiden perusteella suunniJuham Maittala .teimaa on tarKistettu. Ynteenvenot iausunnoista ja
Vantaanjoen ja diplomi-insinööri työryhmän vastineet niihin on esitetty tämän jul
Helsingin seudun Antti Soikkeli kaisun liitteinä.
vesiensuojeluyhdistys 31.10.1975 saakka ja tämän Vesihallitus hyväksyi istunnossaan 31.12.1980

jälkeen osastopäällikkö kokonaissuunnitelman toimenpidesuositukset, jot
Kauko Tammela ka on julkaistu tämän suunnitelman kohdassa 6.
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1. JOHDANTO

Vesien käytön kokonaissuunnittelun tavoitteena
on luoda vesien käyttöä ja suojelua koskevien pää
tösten teolle sellaiset puitteet ja suuntaviivat, että
päätökset olisivat kokonaisuuden kannalta mahdol
lisimman edullisia. Vesien käytön osin ristiriitais
ten tarpeiden yhteensovittamiseksi käsitellään ko
konaissuunnittelussa vesien kaikkia käyttömuotoja.
Kokonaissuunnitteluprosessin kulku on esitetty
kuvassa 2.

Vesihallituksen hyväksymät kokonaissuunnitel
man toimenpidesuositukset ovat vesihallinnossa
ohjeena yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle, ve
sirakennuskohteiden valinnalle, vesihuollon ja ve
siensuojelun avustus- ja lainoitustoiminnalle sekä
vesihallinnon esiintymiselle yleisen edun valvojana
mm. vesioikeuksissa. Muille viranomaisille, kunnil

le ja alueen vesien käyttäjille kokonaissuunnitelma
on suosituksena ja tietolähteenä. Vesihallinnon
oman toiminnan ohella suositusten toteutumiseen
vaikuttavat merkittävästi alueen kunnat, teollisuus
sekä yksityiset vesien käyttäjät.

Vesien käytön kokonaissuunnittelulla on yh
teyksiä läänien ja kuntien harjoittamaan suunnitte
luun, alueiden käytön suunnitteluun sekä muuhun
sektorisuunnitteluun. Näitä yhteyksiä on esitetty
kuvassa 3.

Keski- ja Itä-Uusimaa on viime vuosikymmeninä
ollut tehokkaan yhdyskuntasuunnittelun kohteena.
Valtakunnallisen elinkeinorakenteen muutos muut
ti 1960-luvulta lähtien voimakkaasti myös aluera
kennetta, kun toiminnot kasautuivat suurimpiin
taajamiin. Muutoksen vauhti on nykyisin hidastu

Kuva 2. Vesien käytön kokonaissuunnittelun kulku.
Bild 2. Totalplaneringens förlopp.
Fig. 2. The procedure iii integrated water resources devetopment planning.

O • • •• • • •

1 Ehdotuksen julkai- 1
J seminen Vesihalli- 1
O tuksen tiedotuksia- 1
1 sarjassa 1
1 • • •• • • d
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julkaiseminen
Vesihallituksen
julkaisuja -sarjassa
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] suunnitelman

•-•‘ toteutumisen
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ja seuranta

T
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1
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ALUEIDEN KÄYTÖN VESIEN KÄYTÖN MUU SUUNNITTELU
SUUNNITTELU SUUNNITTELU

VALTAKUNNANTASO

eS) [ lentavoesuUflnt]

jne.

ALUETASO

1 Vesien käytön
kokonaissuunnittelu LAKS 1)

Seutukaavojtus Muu sektori-
Vesien käyttömuoto- suunnittelu
jen yleissuunnittelu

PA 1 KALLI STASO

Yleis-,asema-, j Vesien käyttömuoto- Kuntasuunnittelu
( rakennus- ja jen yleis- ja hanke- Muu sektori
Lakaavoitu5 [ suunnittelu suunnittelu

LAKS = Laanien alueellinen kehittämissuunnittelu

Kuva 3. Vesien käytön kokonaissuunnittelun yhteydet muuhun suunnitteluun.
Bild 3. Totalpianeringen för vattenanvändningen inom ramen för annan planering.
fig. 3. Integrated water resources development ptanning in the framework of otber planning.

nut ja suunnitelmia on jouduttu tarkistamaan uu
sien väestö- ja työpaikkasuunnitteiden mukaisiksi.

Keski- ja Itä-Uudenmaan vesiin liittyvistä on
gelmista keskeisimmät ovat vesien käyttökelpoi
suuden turvaaminen ja parantaminen sekä tulva-
haittojen poistaminen. Seutu kuuluu maan ti
heimmin asuttuun alueeseen, jossa tarve monipuo
liseen vapaa-ajan viettoon ja viihtyisään elinympä
ristöön edellyttää hyvää vesistöjen tilaa. Eräitä
vesialueita käytetään myös vedenhankintaan. Alu
eella on vähän järviä, joten vesistöjen virtaamavaih
telut ovat suuret ja itäisellä Uudellamaalla ovatkin
eräät maan laajimmista tulva-alueista.

Eräät Keski- ja Itä-Uudenmaan suurimmat ve

sien käytön ongelmat ovat olleet ratkeamassa jo
tämän suunnittelutyön kuluessa. Päij ännetunnelin
valmistuttua on pääkaupunkiseudun veden saanti
turvattu. Meriviemärisuunnitelman ja siihen liit
tyvän Katajaluodon purkutunnelisuunnitelman to
teuduttua paranee veden laatu Vantaanjoen vesis
tössä ja Helsingin rannikolla, jolloin mahdollisuu
det mm. virkistykseen ja kalastukseen -lisääntyvät.
Tulvasuojelussa keskeisen Taasianjoen järjestelyn
suunnittelu on jo käynnistynyt. Myös työryhmän
ehdottama varautuminen Päijänne-tunnelin käyt
töön Vantaanjoen vesistön alivirtaamien lisää
miseksi on toteutumassa.
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2. SUUNNITTELUALUE

2.1 Alueen rajaus ja hallinto
Suunnittelualue käsittää Espoonlahteen ja siitä
itään päin Suomenlahteen laskevien vesistöjen ve
sistöalueet Ruotsinpyhtään kunnassa sijaitsevan
Taasianjoen vesistöön saakka, mainittu vesistö
mukaanlukien. Alueeseen kuuluu myös vastaava
osa Suomenlahden rannikkoa (liitekartta 2). Maa-
pinta-ala on saaristoa lukuunottamatta 7 203 km2
eli noin 2 % koko maan alasta.

Suunnittelualueen rajat määräytyvät vesistöalu
eiden mukaan, eivätkä ne noudata hallinnollisia ra
joja (kuva 4). Alueesta kuuluu pääosa eli 84 % Uu
denmaan lääniin, 12 % Hämeen lääniin ja 4 % Ky
men lääniin. Siihen kuuluvat tärkeimmiltä osiltaan
seuraavat 27 kaupunkia ja kuntaa: Artjärvi, Askola,
Espoo, Helsinki, Hollola, Hyvinkää, Järvenpää,
Kauniainen, Kerava, Lahti, Lapinjärvi, Liljendal,
Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi,
Orimattila, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Porvoon
mlk., Pukkila, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Van
taa. Lisäksi suunnitelma sivuaa eräiltä osin Elimä
keä, Hausjärveä, littiä, Kirkkonummea, Kärkölää,
Loppea, Ruotsinpyhtäätä ja Vihtiä.

Pääosa alueesta on Länsi-Suomen vesioikeuden
toimialueella. Itä-Suomen vesioikeuden piirissä
ovat vain Hollola, Lahti, Nastola, litti ja Elimäki.
Helsingin vesipiirin alueella ovat kaikki muut kun
nat paitsi litti ja Elimäki, jotka kuuluvat Kymen
vesipiiriin. Kunnat jakaantuvat kuuteen seutukaa
valiittoon. Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Päijät
Hämeen seutukaavaliittojen toiminta-alueeseen
kuuluu 90 % suunnittelualueesta (kuva 4). Tie- ja
vesirakennuslaitoksen piirijako tällä alueella on
lääninjaon mukainen. Alueella toimivat Helsingin
ja Kotkan luotsipiirit ja merenkulkupiirit.

2.2 Luonnonsuhteet
Suunnittelualueella on sisävesiä noin 160 km2 eli
vain 2,2 % sen pinta-alasta, kun niitä koko maassa
on keskimäärin 9 %. Alue on suhteellisen tasaista,
joskin topografialtaan paikoin hyvinkin vaihtele
vaa. Rannikolta pohjoiseen mentäessä maasto ko
hoaa varsin tasaisesti, tosin alueen itäosalla hi
taammin kuin länsiosalla. Tämä ilmenee myös jo
kien putoussuhteissa. Kun esim. länsiosassa 80
km:n etäisyydellä merestä on Vantaanjoki 83 met
riä merenpinnan yläpuolella, on Taasianjoki idässä
vastaavalla etäisyydellä vain 49 metriä merenpinnan
yläpuolella. Itäosan vesistöt ovatkin läntisen osan
vesistöjä herkempiä tulvimaan.

Alue rajoittuu pohjoisessa ja lännessä pääosin
Salpausselkään, minne keskittyvät myös suurimmat

sora-, hiekka- ja pohjavesivarat. Varsinaisen suun
nittelualueen soraesiintymät on käytetty melko vä
hiin. Eteläosan hiekkavarat keskittyvät lähinnä me
rialueelle. Merta kohden viettävä maasto koostuu
etupäässä lajittuneista maalajeista siten, että hieno
jakoisimmat kerrostumat ovat etelämpänä. Viljellyt
jokilaaksot ovat yleensä savimaita, joten alueen ve
sistöt ovat myös savisameita. Pellon osuus maapin
ta-alasta on saaristoa lukuunottamatta 25 %. Itä-
Uudenmaan rannikko on varsin louhikkoista,
koska aikanaan jäälautoista irronneet rapakiviloh
kareet lepäävät usein hiekka- ja hietakerrosten pin
taosassa.

Kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi graniitis
ta sekä kvartsi-, maasälpä- ja biotiittipitoisista kivi
lajeista. Koskenkylästä itään kallioperä on rapaki
veä, jonka runsas fluoripitoisuus ilmenee myöskin
kalliokaivovesissä.

2.3 Väestö ja elinkeinot

Vuonna 1979 oli suunnittelualueella Tilastokes
kuksen mukaan noin 1 130 000 asukasta. Valtio
neuvoston kanslian tarkistamien (31.12.1979) väes
tösuunnitteiden mukaan olisi alueeseen tärkeim
miltä osiltaan kuuluvissa kunnissa yhteensä
1 196 000 asukasta vuonna 1990. Seutukaavaliitto
jen mukaan olisi vastaava asukasluku 1 203 920
vuonna 1990 ja 1 240 055 vuonna 2000 (taulukko
1). Taajamaväestön osuus suunnittelualueella olisi
vuonna 2000 noin 95 %.

Vuonna 1975 noin 2/3 alueen väestöstä asui pää
kaupunkiseudulla, minkä vuoksi seurannaiselinkei
nojen osuus oli maan keskiarvoa suurempi. Vuonna
1970 oli niiden osuus alueen työpaikoista noin 66
%, teollisuuden noin 28 % ja maa- ja metsätalou
den noin 6 %. Vuonna 2000 on seurannaiselinkei
nojen osuudeksi arvioitu noin 73 %, teollisuuden
noin 25 % sekä maa- ja metsätalouden noin 2 %
kaikista työpaikoista. Merkittävimmät teollisuu
denalat ovat metalli- ja koneteollisuus, graafinen
teollisuus, elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus
sekä kemianteollisuus. Vaikka maa- ja metsätalou
dessa toimiva väestö on viime vuosina vähentynyt
tuntuvasti, ei Keski- ja Itä-Uudellamaalla viljelty
peltoala ole juuri pienentynyt — toisin kuin maassa
yleensä.

2.4 Kaavoitus ja muu alueellinen
suunnittelu

Kaikki alueella toimivat seutukaavaliitot ovat laa

2 408401804]?
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Taulukko 1. Kuntien väkiluvun kehitys v. 1980—2000 seutukaavaliittojen arvioiden (v. 1979, 1980) mukaan.
Tabeti 1. Kommunernas befotkningsutveckting åren 1980—2000 enhigt regionplansförbundens prognoser (1979, 1980).
Table 1. Population projection for the communes of the planning area from 1980 to 2000.

Kunta Väestö fotkmängä Population
Kommun
Commune 1980 1990 2000

Artjärvi Artsjö 2 030 2 000 2 000
Askola 3 950 4 300 4 600
Espoo Esbo 136 500 152 000 158 000
Helsinki Helsingfors 475 000 470 000 465 000
Hollola 16 400 19 350 22500
Hyvinkää Hyvinge 39 000 40 000 42 000
Järvenpää 24 000 28 000 30 000
Kauniainen Grankutta 7 500 8 000 8 000
Kerava Kervo 25 000 28 000 30 000
Lahti Lahtis 95 500 101 000 106 500
Lapinjärvi Lappträsk 3 650 3 650 3 650
Liljendal 1 400 1 420 1 440
Loviisa Lovisa 9 100 10 000 10 $00
Myrskylä Mörskom 2 100 2 090 2 130
Mäntsälä 11 300 12 100 12 950
Nastola 14 400 17 000 20 000
Nurmijärvi 22 000 25 000 26 000
Orimattila 13 600 13 900 14 500
Pemaja Perna 3 900 3 950 3 950
Pornainen Borgnäs 2 300 2 450 2 550
Porvoo Borgd 19 100 21 200 23 100
Porvoon mlk Borgd lk 19 350 21 525 23 250
Pukkila 1 650 1 635 1 635
Riihimäki 24 000 26 000 29 000
Sipoo Sibbo 13 150 14 350 15 500
Tuusula Tusby 24 000 25 000 26 000
Vantaa Vanäa 136 000 150 000 155 000

Yhteensä Sammanlagt Total 1 145 880 1 203 920 1 240 055

tineet vuoteen 1990 ulottuvan kokonaissuunnitel
man. Koko suunnittelualueelle ovat myös valmis
tuneet virkistys- ja suojelualueita koskevat 1. vai
hekaavat. Näistä Helsingin seudun maa- ja metsäta
lousalueita sekä virkistys- ja suojelualueita koskeva
seutukaava eli 1. vaihekaava sai lainvoiman vuonna
1980. Lisäksi sisäasiainministeriö on vahvistanut

vuosina 1979 ja 1980 Päijät-Hämeen ja vuonna
1981 Itä-Uudenmaan 1. vaihekaavat. Alueen läänit
eli Uudenmaan, Hämeen ja Kymen läänit ovat
1970-luvun lopulla laatineet läänien alueelliset ke
hittämissuunnitelmat. Rantayleiskaavoja on laadit
tu mm. litissä, Lahdessa, Nurmijärvellä ja Ruot
sinpyhtäällä.



Rajat: Gränser: Boundaries: Kuva 4. Suunnittelualueen hallinnollisia rajoja.
Bild 4. Planeringsområdets administrativa änser.

Vesi piiri. Vattend istr i kt. Water Distr,ct. Fig. 4. Some administrativa boundaries in the
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3. VESIVARAT

3.1 Pintavedet
3.11 Vcsistöjen ja rannikkovesien yleiskuvaus

Kaikki suunnittelualueeseen kuuluvat vesistöt las
kevat Suomenlahteen (kuva 5). Ne ovat maamme
vähäjärvisimpiä. Alueen kymmenen huomattavinta
vesistöä ovat suuruusjärjestyksessä Vantaanjoki,
Porvoonjoki, Mäntsälänjoki, Koskenkylänjoki,
Taasianjoki, Sipoonjoki, Ilolanjoki, Mankinjoki,
Espoonjoki ja Loviisanj oki. Kolmen ensinmainitun
vesistöalueet kattavat noin 50 % suunnittelualuees
ta. Rannikolla on lisäksi lukuisia vähäjärvisiä puro
vesistöjä.

Yli yhden hehtaarin suuruisia järviä ja lampia on
alueella noin 400 kpl (taulukko 2). Niiden yhteen
laskettu pinta-ala on noin 160 km2 ja keskikoko si
ten 0,4 km2. Kooltaan järvet jakaantuvat seuraavas
ti:

0,01-0,1 km2 0,1-1,0 km2 1,0-10 km2 >10km2 Yhteensä
239 kpl 135 kpl 3$ kpl 1 kpl 413 kpl

Suurin järvi on Pyhäjärvi (12,9 km2) Artjärvellä.
Se on myös syvin (67,5 m). Yli 5 km2:n suuruisia
järviä ovat Villikkalanjärvi, Hopomträsk, Tuusu
lanjärvi, Mallusjärvi ja Sääksjärvi. Suunnittelualu
eeseen kuuluvissa kunnissa on noin 1 030 km jär
venrantaa, 910 km meren mannerrantaa ja 1 620 km
saaristorantaa sekä 1 100 km jokirantaa eli rantaa
on niissä yhteensä 4 660 km.

Helsingin niemeä ympäröivän merialueen lahdet
ovat matalia ja enintään 3—15 metrin syvyisiä. Yli
20 metrin syvyys alkaa noin 15 km:n päässä mante
reen rantalinjasta. Porvoon edustan merialueen
erottavat ulkomerestä pitkät, kapeat lahdet ja saa
ret. Itäinen rannikko on karua ja karikkoista.

3.12 Hydrologiset olosuhteet

Uudenmaan ilmastoon vaikuttaa meren läheisyys.
Meri lämpenee keväällä ja jäähtyy syksyllä hitaam
min kuin manner. Lämpötilan vuosikeskiarvot ovat
yleensä rannikon tuntumassa korkeampia kuin si
sämaassa. Vuoden keskilämpötila on Uudellamaalla
noin + 5 °C. Lämpimimmän kuukauden, heinä
kuun keskilämpötila on noin + 17 °C ja kylmim
män kuukauden, helmikuun noin — 7 °C.

Uusimaa on Suomen sateisimpia alueita. Maam
me vuosikeskisadannan alueellinen maksimi, noin
780 mm, on Länsi-Uudellamaalla Lohjan eteläpuo
lella. Vuosisadannan keskiarvo suunittelualueella
on noin 700 mm. Sateisin kuukausi on elokuu ja
kuivin maaliskuu. Keskimääräinen vuosivalunta on
alueen pohjoisosassa noin 250 mm ja rannikolla

noin 300 mm (kuva 6).
Lumipeitteen vesiarvo alueen metsissä on maa

liskuun 3. päivänä, jolloin se yleensä on ollut suu
rimmillaan, ollut keskimäärin noin 100 mm. Pysyvä
lumipeite on tullut alueen pohjoisosiin keskimäärin
joulukuun 3. päivän ja rannikolle joulukuun 12.
päivän tienoilla. Lumipeite on hävinnyt metsistä
rannikolla keskimäärin toukokuun 5. päivänä ja
alueen pohjoisosissa pari päivää myöhemmin.

Rannikon merenlahtiin on pysyvä jääpeite muo
dostunut tammikuun alussa ja muualle rannikolle
noin 10 päivää myöhemmin. Jääpeitteen kestoaika
on merenlahdissa noin 4 kk ja rannikolla noin 2,5—
3 kk. Järvien jäätyminen vaihtelee suuresti syvyy
den ja pinta-alan mukaan. Pienet järvet jäätyvät
keskimäärin marraskuun puolivälissä ja suuret jou
lukuun puoliväliin mennessä. Jäät lähtevät järvistä
pääosalla suunnittelualuetta toukokuun alkupäivi
nä, alueen pohjoisosissa noin 5 päivää myöhemmin.

Vedenkorkeushavaintoja on alueen jokivesistöis
sä tehty varsin runsaasti. Järjestelmällinen havain
nointi on alkanut vuonna 1911, jolloin Vantaan
jokeen Oulunkylässä asennettiin vedenkorkeus
asteikko. Vedenkorkeudet ovat ylimmillään kes
kimäärin huhtikuun puolivälissä ja alimmillaan
elo—syyskuussa sekä talvella maaliskuussa juuri
ennen sulamiskauden alkamista.

Meriveden korkeuden vaihtelut ovat varsin no
peita ja voimakkaita, jos niitä verrataan järvien ve
denkorkeuden vaihteluun. Helsingin mareografin
mukaan meriveden korkeus vaihtelee eniten tam
mi—helmikuussa ja vähiten heinäkuussa.

Alueen vähäjärvisille vesistöille on ominaista vir
taamien suuri ajallinen vaihtelu. Keskiylivirtaama
(MHQ) on useimmissa joissa yli satakertainen kes
kialivirtaamaan (MNQ) verrattuna (taulukko 2),
kun se esimerkiksi Kymijoen suulla on vain 2,4-
kertainen. Virtaamia tasaavien järvien vähäisyyden
vuoksi lumen nopea sulaminen ja rankat sateet ai
heuttavat usein etenkin Itä-Uudenmaan vesistöissä
äkillisiä tulvia.

Suurimmat tunnetut ylivirtaamat suunnittelu-
alueella ovat sattuneet keväällä 1966, jolloin huip
puvirtaamat olivat niin suuria, että niiden toistu
vuus on keskimäärin 100—200 vuotta (taulukko
2). Keväällä 1966 tulvahuipun aikana alueen joet
purkivat Suomenlahteen vettä yhteensä yli 1 100
m3/s. Kuivana kautena saattaa niiden yhteenlasket
tu virtaama olla alle 3 m3/s.

Alivirtaamien määrittäminen jokivesistöissä on
yleensä suhteellisesti paljon epätarkempaa kuin yli
virtaamien. Niitä on alueen vesistöissä myös mitat
tu huomattavasti vähemmän kuin ylivirtaamia. Ve
sivarojen niukkuuden muodostuessa alueella yhä
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Staff gauge.
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Kuva 5. Vesistöalueet sekä veden laadun ja
hydrologian havaintopisteitä.
Bild 5. Vattendragsområdena samt piatset för
mätning av vattnets kvalitet och hydrologiska
observationer.
Fig. 5. The drainage basin network; water
quatity and bydrograpbic observation stations.

Veden laatu havaintopiste:
Observationsställe för vattenkvalitet:
Water quality observation point:

. 41 Porvoonjoki, nro;taulukko 3.
Borgå å,nr;tabell 3.

.V39 Vantaanjoki,nro taulukko 4.
Vanda ö, nr;tabell 4.
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suuremmaksi ongelmaksi mm. asutuksen veden
hankinnassa ja peltojen sadetuksessa on myös ali
virtaamamäärityksiä pyritty tarkentamaan ja tut
kimista tehostamaan.

Meriveden virtaukset Suomenlahdella vaihtele
vat suuresti mm. tuuliolosuhteiden, merenpinnan
korkeusvaihteluiden ja veden kerrostuneisuuden
mukaan. Pintaveden maksiminopeuksiksi Helsingin
edustalla on todettu 15—50 cm/s ja virtaukset ovat
vaihdelleet miltei kaikkiin ilmansuuntiin päävir
tauksen suuntautuessa länteen.

3.13 Vesistöjen ja rannikkovesien veden laatu
ja käyttökelpoisuus

3.131 Veden laadun ja käyttökelpoisuuden
arviointi

Veden ominaisuuksien ja soveltuvuuden kuvaami
seksi on kehitetty erilaisia luokituksia. Vesistöjen
ja rannikkovesien tilaa niiden käyttökelpoisuuden
kannalta tarkastellaan tässä Vesihallituksen julkai
sussa 16 selostetun veden laadun yleisluokituksen
perusteella. Luokituksessa vesialueet jaetaan käyt
tökelpoisuudeltaan viiteen luokkaan seuraavasti.
— Luokka 1: Erinomainen

Soveltuu erittäin hyvin kaikkiin hyvääkin veden
laatua vaativiin käyttötarkoituksiin. Yhdyskun
tien tai muuhun vastaavaa laatua vaativaan ve
denhankintatarkoitukseen käytettäessä riittää
mekaaninen käsittely ja desinfiointi.

— Luokka II: Hyvä
Soveltuu hyvin kaikkiin hyvääkin veden laatua
vaativiin käyttötarkoituksiin. Tähän luokkaan
kuuluvissa luonnontilaisissa vesissä humuksen
tai planktonin määrä on kuitenkin yleensä niin
suuri, että yhdyskuntien ja vastaavaa laatua vaa
tiva muu vedenhankinta edellyttää raakaveden
kemiallista käsittelyä. Jätevesien vaikutusalueel
la saattaa veden käyttökelpoisuus kalastukseen
ja virkistyskäyttöön olla hieman heikentynyt.
Sen sijaan tähän luokkaan kuuluvat luonnonti
laiset vedet soveltuvat näihin käyttötarkoituk
sun erinomaisesti.

— Luokka III: Tyydyttävä
Soveltuu vain rajoitetusti hyvää veden laatua
vaativiin tarkoituksiin. Soveltuu yleensä tyy
dyttävästi uimiseen tai karjan juomavedeksi,
joskin veden hygieeninen tila saattaa asettaa ra
joituksia näihin käyttötarkoituksiin. Myös kas
teluun vesi soveltuu yleensä hyvin. Kalatalou
dellinen käyttökelpoisuus on kalaston elinym
päristön muutosten ja niiden seurauksena lajis
ton muutosten vuoksi yleensä merkittävästi
huonontunut. Vesistöä on mahdollista käyttää
yhdyskuntien ja vastaavaa laatua vaativaan
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muuhun vedenhankintaan vain, jos vesi puhdis
tetaan erittäin tehokkaasti ja sen laatua tark
kaillaan jatkuvasti.

— Luokka IV: Välttävä
Soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoi
tuksiin, joiden vaatimukset veden laadun suh
teen ovat vähäiset. Vettä voidaan käyttää esi
merkiksi eräisiin jäähdytystarkoituksiin, läpi
kulkuliikenteeseen, uittoon ja voimatalouden
käyttöön. Kasteluun vesi saattaa soveltua, ellei
se sisällä haitallisessa määrin suoloja tai myrk
kyjä tai ole hygieenisesti kelvotonta. Veden es
teettiset ominaisuudet alentavat ajoittain ja eri
tyisesti loppukesällä merkittävästi myös ranto
jen arvoa ulkoilukäytössä.

— Luokka V: Huono
Ei sovellu mihinkään sellaiseen käyttöön, joka
on riippuvainen veden laadusta. Pilaavasta teki-

jästä riippuen vettä voidaan kuitenkin yleensä
käyttää esimerkiksi läpikulkuun ja kuljetuk
seen.

3.132 Vesistöjen veden laatu ja käyttökelpoi
suus

Vesiensuojeluviranomaiset ovat tarkkailleet veden
laatua säännöllisesti vasta 1960-luvun alkupuolelta
lähtien. Pisimmältä ajalta on alueella veden laatu-
tietoja Tuusulanjärvestä. Rannikkoalueella on ve
den laatua tarkkailtu säännöllisesti Helsingin ja
Espoon merialueilla 1960-luvulta alkaen. Alueen
järviä koskevat yleistiedot ovat peräisin laajemmas
ta järvien tilaa ja rantojen käyttöä koskevasta jul
kaisemattomasta erillisselvityksestä, jonka kenttä
tutkimukset suoritettiin kokonaissuunnittelun yh

Kuva 6. Vuotuinen keskisadanta ja keskivalunta Suomessa.
Bild 6. Genomsnittlig årlig ovanjordsbevattning och avrinning i Finland.
Fig. 6. Mean annual precipitation and runoff iii Fi,zland.
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teydessä kesällä 1972. Selvitys käsitti 14$ järveä eli
lähes 90 % suunnittelualueen järvialasta. Rannik
kovesien käyttökelpoisuutta tarkastellaan lähinnä
ongelma-alueiden kannalta.

Pääosa vesistöistä soveltuu enintään tyydyttä
västi tavanomaisimpiin käyttötarkoituksiin kuten
uimiseen, kalastukseen ja vedenhankintaan (liite
kartta 1). Vesistöjen käyttökelpoisuutta ovat huo
nontaneet useat eri tekijät, joista tärkeimmät ovat
asutuksen ja teollisuuden voimakkaan kasvun ja
maatalouden tehostumisen aiheuttamia. Vesistöt
ovat yleensä savisameita ja voimakkaasti rehevöity
neitä. Seuraavassa on vesistöjen veden laatua ja
käyttökelpoisuutta tarkasteltu vesistöittäin.

Taasianjoen vesistö

Taasianjoen veden laatu on etenkin alivirtaamakau
sina huono joen keskijuoksulla Lapinjärvellä (Ki
monkylä—Harsböle väli). Jätevesien ja hajakuor
mituksen vaikutukset ovat tällöin selvästi nähtävis
sä. Happivajaus on joen keskijuoksulla ajoittain
niin suuri, että kalastolle voi aiheutua haittaa. Suo
listobakteerien runsauden vuoksi joki sopii vain ra
joitetusti uimiseen. Joen käyttökelpoisuusluokka
on IV, paikoin vain V.

Vesistön ainoa merkittävämpi järvi, noin 210

hehtaarin suuruinen Särkijärvi, sijaitsee vesistö
alueen alaosassa. Sen käyttökelpoisuusluokka on 1.
Särkijärvi poikkeaakin suunnittelualueen muista
järvistä karuutensa ja lähes luonnontilaisuutensa
vuoksi (väri alle 5 mg Pt/l, näkösyvyys 4,5 m). Ve
den vähäisen vaihtuvuuden vuoksi (kerran kolmes
sa vuodessa) järvi sietää kuormitusta erittäin huo
nosti.

Loviisanjoen vesistö

Loviisanjoen veden laatu on huonointa Lapinjärven
luusuan ja Skinnarbyn kylän alapuolisilla joki
osuuksilla. Ajoittain joessa esiintyy runsaasti suo
listobakteereja. Käyttökelpoisuusluokka on IV.

Vesistöalueen ainoa järvi, Lapinjärvi on rehevöi
tynyt kiihtyvällä nopeudella. Erityisesti veden ke
vättalvinen happitilanne osoittaa Järven huonon ti
lan. Käyttökelpoisuusluokka on nykyisin IV. Ve
denpinnan nostaminen noin 0,9 metrillä toteute
taan vuonna 1982, jonka jälkeen käyttökelpoisuu
den odotetaan paranevan luokkaan III.

Koskenkylänjoen vesistö

Koskenkylänjoen vesi on yleensä savisameaa ja suh
teellisen ravinnepitoista. Artjärven järvialueen vai
kutuksesta pysyy joen veden laatu kuitenkin varsin

tasaisena läpi vuoden. Pääuoman veden käyttökel
poisuusluokka on III. Koskenkylänjoen sivuhaara,
Myrskylänjoki on Kirkkojärven luusuasta lähtien
Myrskylän seudun asutuksen jätevesien likaama
noin 10 km:n pituudelta. Joen käyttökelpoisuus
luokka on yläosalla IV ja alaosalla III.

Vedenlaatuhavaintoja on vesistöalueelta 14 jär
vestä, joiden pinta-ala on yhteensä noin 3 845 ha eli
97 % vesistöalueen järvien pinta-alasta. Ne kuulu
vat vedenlaadultaan yleensä II tai III käyttökelpoi
suusluokkaan. Järvissä on rehevöityminen alullaan.
Voimakkaimmin ovat rehevöityneet Villikkalanjär
vi, Sopajärvi, Siippojärvi ja Kirkkojärvi. Merkittä
vin järvi on Pyhäjärvi, joka kuuluu käyttökelpoi
suudeltaan II luokkaan.

Ilolanjoen vesistö

Ilolanjoen veden laatua koskevat selvitykset ovat
melko hajanaisia. Käytettävissä olevien tietojen pe
rusteella on Ilolanjoen käyttökelpoisuus alentunut
luokkaan III hajakuormituksen takia.

Vedenlaatuhavaintoja on vesistöalueelta 1$ jär
vestä, joiden pinta-ala on yhteensä 955 ha eli 89 %
koko vesistöalueen järvien pinta-alasta. Ilolanjoen
vesistön eri järvien tila on huomattavan erilainen.
Kyläpäänjärvi, Järvelänjärvi, Eriksdalinjärvi ja
Viksberginjärvi ovat varsin rehevöityneitä ja niiden
käyttökelpoisuusluokka lienee enintään III. Mui
den järvien veden laatu on parempi ja ne kuuluvat
yleensä luokkaan II. Vesistöalueen järvien kuormi
tus on pääasiassa hajakuormitusta.

Porvoonjoen vesistö

Porvoonjoen vesistöön johdetaan huomattavasti
asumajätevesiä. Joki on yläjuoksultaan lähtien var
sin raskaasti kuormitettu. Kuormitusta lisäsi vuo
den 1975 lopulla toteutettu Lahden kaupungin kä
siteltyjen jätevesien keskitetty johtaminen Por
voonjokeen.

Porvoonjoen ylä- ja keskijuoksulla sekä Palojoel
la on tilanne huonontunut 1970-luvun puolivälin
jälkeen. Porvoonjoen tilan kriittisyyttä kuvastavat
useat kalakuolemat ylä- ja keskijuoksulla.

Vesihallituksen yleisluokituksen perusteella
(vuosien 1978—79 tilanne) kuuluu Porvoonjoki
latvaosiltaan luokkaan III. Lahden jätevesien pur
kukohdan alapuolelta aina Askolaan saakka joki
kuuluu luokkaan V ja IV huonolaatuisimpien alu
eiden ollessa Lahden ja Orimattilan välillä. Por
voonjoen alajuoksu kuuluu lähinnä luokkaan III.
Porvoonjoen sivujoista Palojoki kuuluu lähinnä
luokkaan IV. Porvoonjoen käyttökelpoisuutta
huomattavasti rajoittavana tekijänä on sen huono
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hygieeninen tila. Taulukossa 3 on pääosin Por
voonjoen yhteistarkkailusta saatuja vedenlaatutu
loksia vuodelta 1978 eräiltä pääuoman havainto
asemilta (kuva 5).

Porvoonjoen huonolaatuisimmilla alueilla on
gelmana ovat happitilanteen vakavat häiriöt, jotka
johtuvat jätevesien aiheuttamasta suuresta orgaani
sen aineen kuormituksesta. Myös jokeen tuleva ra
vinnekuormitus on varsin suuri, mikä osaltaan re
hevöittää merialuetta.

Vedenlaatuhavaintoja on vesistöalueen yhdeksäl
tä suurimmalta järveltä, joiden pinta-ala on yhteen
sä noin 1 295 ha eli 76 % Porvoonjoen vesistöalu
een järvipinta-alasta. Järvet ovat yleensä ruskeaveti
siä ja lievästi tai kohtalaisesti rehevöityneitä. Veden
laadun osalta eniten tutkittuja järviä ovat Valkjärvi
ja Takajärvi. Rehevöityneimpinä järvinä voidaan
pitää Isojärveä, Mallusjärveä ja Sahajärveä. Vesis
tön järvien käyttökelpoisuusluokka on yleensä 11_,
joskin niiden hygieeninen tila on usein varsin hyvä.

Lähes kaikkien järvien vedenpintaa on laskettu,
mikä lienee osaltaan vaikuttanut niiden rehevöity
miseen.

Mäntsälänjoen vesistö

Mäntsälänjokilaakson maaperä on voimaperäisesti
viljeltyä aitosavikkoa. Valuma-alueesta on peltoa
noin 30 . Pienten virtaamien, hajakuormituksen
ratkaisevan osuuden ja veden laatua tasaavien jär
vien vähäisyyden vuoksi lienee joen tila ollut nykyi
senlainen jo hyvin kauan. Jätevesien vaikutus veden
laatuun ja käyttökelpoisuuteen on suhteellisen vä
häinen ja alueellisesti rajoitettu. Mäntsälän kirkon
kylän jätevedet ovat nostaneet joen perustuotantoa
ja kemiallisten aineiden pitoisuuksia purkupaikan
alapuolella. Veden hygieeninen tila ja käyttökelpoi
suus paranevat kuitenkin selvästi purkupaikalta ala
juoksulle tultaessa.

Mäntsälänjokea voidaan pitää rehevöityneenä.
Kasviplanktonin biomassa ei kuitenkaan virtauksen
ja veden sameuden vuoksi pääse muodostumaan
suureksi. Sameus rajoittaa tehokkaasti perustuo
tantoa myös joen padotulla alaosalla, jossa levien
kasvuolosuhteet olisivat muutoin varsin suotuisat.
Joki kuuluu käyttökelpoisuudeltaan luokkaan III ja
osin luokkaan IV.

Mäntsälänjoen vesistöstä on vedenlaatuhavainto
ja kaikkiaan 12 järvestä, joiden pinta-ala on yhteen
sä noin 1 050 ha eli $9 % koko vesistön järvien pin
ta-alasta. Useimmat järvet ovat ruskeavetisiä ja re
heviä. Järvenlaskut ovat pienentäneet jossain mää
rin mahdollisuuksia järvien hyväksikäyttöön.
Yleensä järvien käyttökelpoisuusluokka on III.
Rehevöityneimpiä ovat Hunttijärvi, Kilpijärvi ja
Sulkavanjärvi.

Sipoonjoen vesistö

Joen vesi on runsasravinteista ja savisameaa. Erityi
sesti alivirtaamakausina vaikuttavat veden laatuun
Sipoon kirkonkylän haja-asutuksen ja Nikkilän sai
raalan jätevedet. Joen käyttökelpoisuusluokka on
yläosalla III, alaosalla IV.

Vesistöalueen järvistä on tietoja hyvin vähän.
Vedenlaatuhavaintoja on kolmesta järvestä, jotka
kattavat noin 45 ha eli 36 % vesistön järvien pinta
alasta. Vesistöalueen huomattavimmat järvet kuu
luvat käyttökelpoisuudeltaan luokkiin Ilja III.

Vantaanjoen vesistö

Vantaanjoen pääuoman ja sen tärkeimpien sivujo
kien veden laatu on paikoin varsin huono jätevesien
aiheuttaman kuormituksen vuoksi. Hajakuormi
tuksella ja luonnon huuhtoutumalla on merkittävä
osuus joen fosfori- ja typpikuormiruksesta.

Taulukko 3. Porvoonjoen pääuoman vedenlaatutuloksia vuodelta 1978.
Tabeli 3. Uppmätt vattenkvatitet i Borg3 ås huvdfåra ir 1978.
Table 3. Water quality in the main branch of River Porvoonjoki in 197$.

Paikka (kuva 5) Happi Kokonaistyppi Ammoniumtyppi Kokonaisfosfori
Ptats (bitä 5) Syre Totalkväve Ammoniumkväve Totalfosfor
Site (fig. 5) Oxygen Totainitrogen NH4-nttrogen Totalphosphorus

mg/I kyll.sa:. % mg/l mg/l mg/l

27 10,7 84 1,95 0,12 0,09
29 6,7 62 5,74 2,06 0,47

41 9,9 83 5,13 1,57 0,31

6022 11,4 95 4,08 1,03 0,21

1) Helsingin vesipiirin virtahavaintopaikka
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Taulukko 4. Vantaanjoen pääuoman vedenlaatutuloksia vuodelta 1978.
Tabeli 4. Uppmätt vattenkvatitet i Vanda ås huvudfdra år 1978.
Table 4. Water quality in the main branch of the River Vantaanjoki in 197$.

Paikka (kuva 5) Happi Kokonaistyppi Ammoniumtyppi Kokonaisfosfori
Plats (bitd 5) Syre Totatkväve Ammoniumkväve Totatfosfor

Site (fig. 5) Oxygen Totainitrogen NH4-nitrogen Totalphosphorus
mg/l kyll.sat. °c mg/l mg/l mg/l

V95 11,6 90 1,85 0,10 0,11
V75 6,6 51 6,23 2,87 0,21
V39 11,1 89 3,54 0,73 0,15
V0 11,t 88 2,60 0,37 0,19

Huolimatta voimakkaasta jätevesikuormitukses
ta Vantaanjoen vesistön tärkeimmät käyttömuodot
ovat vedenhankinta ja virkistyskäyttö. Virkistys-
käyttöön kohdistuvat tarpeet ovat jatkuvasti kas
vamassa. Vantaanjoki on tulevaisuudessa pääkau
punkiseudun vedenhankinnan varajärjestelmänä
Päijännetunnelin valmistuttua.

Vantaanjoen käyttökelpoisuus on parantunut
1970-luvun puolivälistä vuoteen 1978 mm. Van
taanjoen alajuoksulla ja Keravanjoella. Taulukossa
4 on esitetty Vantaanfoen yhteistarkkailun veden
laatutuloksia vuodelta 1978 pääuoman havainto
asemifta (kuva 5). Vesihallituksen yleisluokituksen
perusteella vuosina 1978—79 Vantaanjoen pääuo
ma Riihimäeltä Kytäjoen liittymään kuuluu luok
kaan V ja Kytäjoelta Palojoen liittymään luokkaan
IV. Luokassa III on pääuoma alajuoksultaan me
reen saakka, lukuunottamatta IV luokkaan kuulu
vaa aluetta välillä Tuusulanjoen liittymä—Vantaan
koski. Keravanjoen yläjuoksu kuuluu Kellokosken
patoaltaalle saakka luokkaan III ja tästä Ohkolan
joen liittymään luokkaan IV tai V. Väli Ohkolan
joesta Hanalaan kuuluu luokkaan IV ja joen ala-
juoksu luokkaan III. Palojoki kuuluu pääosaltaan
luokkaan IV, joskin yläjuoksulla luokkaan V. Luh
tajoen laatuluokka on IV ja Lepsämäjoen ja Härkä
länjoen luokka III.

Jätevesien vaikutus veden laatuun on huomatta
vin alivirtaamakausina. Talvisin Vantaanjoen ylä
juoksulla happitilanne on erittäin huono. Talvisin
myös ammoniumtypen pitoisuudet ovat olleet niin
suuria, että niistä on aiheutunut ongelmia veden
hankinnalle. Vantaanjoen hygieeninen tilanne on
lääkintöhallituksen uimavesiluokituksen perusteella
useimmilla joenosilla huono tai enintään välttävä.
Alajuoksulla, jossa on yleisiä uimarantoja, vesi on
kuitenkin soveltunut uimiseen.

Järvien erillisselvityksessä vuonna 1972 on käsi
telty vesistöalueelta 40 järveä, joiden pinta-ala on
yhteensä noin 3 445 ha eli 92 % vesistön järvien
pinta-alasta. Vantaanjoen vesistöalueella on järviä,

jotka poikkeavat sekä veden laadun että yleisen
käyttökelpoisuuden osalta jyrkästi toisistaan. Ve
sistöalueen länsi- ja pohjoisosien harjualueen järvet
ovat yleensä kirkasvetisiä ja hyväkuntoisia. Niiden
käyttökelpoisuusluokka on 1 tai II. Alavampien
maanviljelyseutujen järvien vesi on yleensä ruskeaa
ja sameaa. Nämä järvet ovat lisäksi reheviä käyttö
kelpoisuusluokan ollessa III tai sitä huonompi.
Esimerkkeinä hyväkuntoisista järvistä mainitta
koon Veiskolan Pitkäjärven alueen yleensä kirkas
vetiset järvet sekä ruskeiden ja sameiden järvien
ryhmästä Tuusulanjärvi ja Ridasjärvi. Alueen rehe
vöityneimpiä järviä ovat lisäksi Kytäjärvi, Paalijär
vi, Rusutjärvi, Salmijärvi ja Valkjärvi. Rehevöity
neiden järvien pinta-ala on yhteensä 45 % vesistö
alueen järvipinta-alasta.

Espoonjoen vesistöalue

Espoonjoki on ruskea- ja sameavetinen pikkujoki.
Kesäaikana lienee käyttökelpoisuusluokka yleensä
III ja alaosalla IV. Vesistöalueen järvien kokonais
pinta-ala on 832 ha. Havaintoja on käytettävissä
kaikkiaan yhdeksästä järvestä, joiden pinta-ala on
yhteensä 814 ha eli 98 % alueen järvien kokonais
alasta. Näissä järvissä on eriasteisia rehevöitymisen
merkkejä Kalajärveä ehkä lukuunottamatta. Käyt
tökelpoisuudeltaan parhaita ovat Kalajärven lisäksi
Luukinjärvi ja Bodomjärvi. Näiden käyttökelpoi
suusluokka on yleensä II tai III, Luukinjärven re
hevyys saattaa tosin ajoittain vaikuttaa haitallisesti
järven käyttökelpoisuuteen. Rehevöityneimpiä,
olosuhteista riippuen III tai IV luokkaan kuuluvia
järviä ovat Grundträsk, Lippajärvi, Gallträsk ja
Pitkäjärvi, joiden pinta-ala on yhteensä 340 ha eli
noin 40 % vesistön järvien pinta-alasta.

Mankinjoen vesistöalue

Mankinjoki virtaa pelto- ja metsäalueen halki. Vesi
on yleensä sameaa ja lievästi ruskeaa. Käyttökelpoi
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suus on huonoimmillaan luokkaa III kesän alivir
taamakautena.

Vedenlaatuhavaintoja on vesistöalueelta 32 jär
vestä, joiden pinta-ala on yhteensä noin 1 320 ha eli
noin 90 % vesistön järvien koko pinta-alasta. Vesis
töalueen järvet ovat säilyneet suuresta käyttöpai
neesta huolimatta varsin hyväkuntoisina. Järvialue
on sijaintinsa takia erittäin tärkeä virkistyskäytölle.
Pääosa Mankinjoen vesistön järvistä kuuluu käyt
tökelpoisuusluokkiin Ilja III. Hajakuormitus ja
yleensä tiheän ranta-asutuksen jätevedet ovat kui
tenkin ajoittain heikentäneet järvien hygieenistä ti
laa ja nostaneet ravinnepitoisuutta. Ravinnepitoi
suuden nousu on aiheuttanut ajoittaista rehevyyt
tä, mikä on alentanut järvien käyttökelpoisuutta.
Tutkituista järvistä ovat tällaisia olleet ainakin
Kurkisto, Haapajärvi, Kalljärvi, Lamminjärvi, Perä
länjärvi, Sahajärvi, Siikajärvi, Isojärvi ja Nupurin
järvi. Näiden järvien pinta-ala on yhteensä noin 455
ha eli 31 % vesistöalueen järvien koko pinta-alasta.

Rannikon purot ja järvet

Rannikon purot ovat vesimäärältään vähäisiä. Ran
nikkoalueen järviä käytetään kastelun lisäksi myös
virkistykseen. Rannikkovesistöjen järvipinta-ala on
noin 750 ha. Vedenlaatuhavaintoja on kaikkiaan 9
jätwestä, joiden pinta-ala on yhteensä 475 ha eli
noin 63 % kokonaispinta-alasta.

Järvien vedessä on yleensä humusta. Ravinnepi
toisuudet eivät näissä järvissä ole kovin korkeita.
Käyttökelpoisuudeltaan ne kuuluvat luokkiin II tai
III. Tutkituista järvistä Savijärvi Sipoossa on yksi
rehevöityneimmistä. Vedenhankinnalle tärkeät
Lappomträsket Ruotsinpyhtäältä ja Sarvlaxträsket
Pernajassa (ks. kohta 6) kuuluvat käyttökelpoi
suusluokkiin 1 ja II. Lappomträsketin tila on sään
nöstelyn seurauksena kuitenkin viime vuosina huo
nontunut.

3.133 Rannikkovesien veden laatu ja
käyttökelpoisuus

Rannikon merialueilla on veden laatu säilynyt
yleensä erinomaisena suhteellisen vähäisiä likaan
tumisalueita lukuunottamatta. Merkittävin likaan
tumisalue on Helsingin ja Espoon edustalla. Li
kaantuminen on johtunut liiallisesta jätevesikuor
mituksesta alueella, joka on luontaisesti huono jä
tevesien sekoittumisalue. Veden vaihtumista ja si
ten puhdistumista heikentävät lisäksi sisälahtia
ulommasta merialueesta eristävät tiepenkereet.

Helsingin ja Espoon edustan merialueilla on
huonoin tilanne ollut Helsingin niemeä ympäröi
vissä suljetuissa lahdissa. Jätevesien purkupaikko

jen muutokset ovat parantaneet tilannetta. Meri
viemärihankkeiden valmistuttua odotetaan veden
laadun Helsingin ja Espoon edustalla paranevan en

tisestään.
Helsingin ja Espoon edustan lisäksi merkittävin

likaantumisalue on Porvoon edustalla. Veden huo
non vaihtuvuuden ja jätevesien takia on Porvoon-
joen laskukohtaa lähinnä oleva merialue pilaantu
nut ja sen ulkopuolisesta alueesta huomattava osa
likaantunut. Veden laatu on heikentynyt rinnan
Porvoonjoen tuoman ja Porvoon kaupungin jäteve
sien aiheuttaman kuormituksen lisääntymisen
kanssa. Porvoon edustan merialuetta kuormittavat
Sköldvikin petrokemiallisen teollisuuden jätevedet.
Niiden vaikutuksesta on Svartbäckinselällä todettu
mm. lievää ravinnetason kohoamista, ao. jätevesien
komponentteja ja jäähdytysvesien aiheuttamaa
lämpötilan nousua talvella.

Helsingin seudun ja Porvoon edustan merialuei
ta lukuunottamatta eivät jätevedet erityisesti
kuormita rannikkovesiä. Alueen joet tuovat silti
runsaasti ravinteita ja lietettä laskukohtiinsa, joten
suurimpien jokien suualueet ovat jossain määrin
rehevöityneitä ja niiden käyttökelpoisuus alentu
nut. Jätevesien ja jokien tuoman kuormituksen
vaikutuksen ulkopuolella on merialueen veden laa
tu luonnontilaista.

3.2 Pohjavedet
3.21 Pohjavesien sijainti ja määrä

Tärkeimmät pohjavesivarat ovat suunnittelualueen
länsi- ja pohjoisreunalla vedenjakajana kulkevan
Salpausselän alueella. Runsaita pohjavesivaroja on
lisäksi hiekka- ja soramuodostumissa Vuosaari
Hakkila-Tuusula-Hyvinkää, Nukari-Nummenkylä
Myllykylä, Porvoo-Askola-Mäntsälä, Kankkila
Pukkila-Kärkölä, Pernaja-Myrskylä-Orimattila sekä
Loviisa-Lapinjärvi-Artjärvi. Pienehköjä mutta pai
kallisesti hyvinkin tärkeitä ovat myös kallioko
houmien väliin kerrostuneisiin hiekka- ja soramuo
dostumiin sisältyvät pohjavesiesiintymät sekä mo
nesti lähes kokonaan savikerrosten alla olevat
muodostumisalueiltaan vaikeasti rajattavat esiin
tymät. Pohjavesiesiintymien antoisuudeksi reuna
kunnat kokonaisuudessaan mukaan lukien on arvi
oitu yhteensä 350 000 m3/d.

Ne pohjavesialueet, joiden vettä jo käytetään tai
tullaan käyttärnään yhdyskuntien tai muuhun vas
taavaan vedenhankintaan tai jotka muuten ovat
yleisen edun kannalta merkittäviä, muodostavat
ensisijaisesti suojeltavan pohjavesialuetyhmän. Suun
nittelualueella on näitä ns. tärkeitä pohjavesialueita
110 kpl (kuva 7). Niiden antoisuudeksi on arvioitu



Pohjavesialue, nro; taulukko 5. Kuva 7. Suunnittelualueen vedenhankinnassa

0 61601 Grundvattenområde, nr; tabeil 5. tärkeät pohjavesialueet ja vesistöt.
1

Ground water area, code; table 5. Bild 7. För vattenförsörjning viktiga grundvat

tenområden

och vattendrag inom planerings
laani kunta alue området.

01 Iän 616 kommun 01 område Fig. 7. Important ground water and surface
province commune urea uater areas for water suppty purposes.

Vedenhankintavesistö, nro:
Vattendrag för vattenförsörjning, nr:
Supply of surface water. code:

1 Bodomjdrvi, 2 Nuuksion Pitkäjärvi, 3 Myllymajo-, Majalampi, 4 Sääksjärvi, Vihtilampi,

5 Silvolan tekojörvi, 6 Vantaanjoki, 7 Sipoonjoki, 8 Mäntsälänjoki,9 Kilpijärvi, 10 Mallus -

järvi, 11 Kalliojärvi, 12 Veckjärvi, 13 Myllykylän järvi, 14 Sarvilahden järvi, 15 Vesijärvi,

16 Iso-, Pieni-,Villähteen- Kukkanen, 17 Hiidenvesi.

SUOMENLAHTI
FINSKA WKEN Pobjkrtt* mmt*iaIlitis
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280 000 m3/d. Antoisimpia pohjavesialueita ovat
Hollolassa sijaitseva Kukonkoivu — Hatsinan alue
45 000 m3/d ja Lahden kaupungissa sijaitseva ns.
Lahden pohjavesialue 30 000 m3Id. Suunnittelu-
alueen tärkeiden pohjavesialueiden kokoa, antoi
suutta ja pohjaveden nykyisiä tai tulevaisuudessa
todennäköisiä käyttäjiä koskevia tietoja on esitetty
taulukossa 5.

Tärkeistä pohjavesialueista on laadittu hydrogeo
logiset kartat ja aluekortit, jotka tiedostoineen ovat
hyödyksi mm. maan käytön suunnittelussa, pohja-
vesien suojelun valvonnassa ja maa-ainestenotto
hakemusten käsittelyssä. Suunnittelualueen osalta
tämän työn on tehnyt Helsingin vesipiirin vesi-
toimisto.

Pohjavesiesiintymien antoisuutta voidaan usein
lisätä moninkertaiseksi imeyttär ältä pintavettä te
kopohjavedeksi. Maaperäolosuhteet ovat edulliset
tekopohjaveden muodostamiseen erityisesti Sai
pausselän-Lohjanharjun alueella sekä Helsingin ja
Hyrylän välisellä harjualueella. Lisäksi lukuisten
pienehköjen pohjavesialueiden geologinen rakenne

lienee sopiva pintaveden imeyttämiseen. Tekopoh
javeden muodostamista alueella rajoittaa puute ve
sistöistä, joiden vesi sopii raakavedeksi ilman esikä
sittelyä. Päijänne-tunnelista saatava vesi, eräät Sal
pausselän pohjoisreunaan rajoittuvat järvet ja muu
tamat alueella olevat pienehköt järvet ovat käyttö
kelpoisia tekopohjaveden raakavesilähteitä.

3.22 Pohjavesien laatu

Lähes kolmeneljäsosaa alueen pohjavesivaroista
täyttää luonnontilaisina lääkintöhallituksen talous
vedelle asettamat yleiset laatuvaatimukset ja sovel
tuu näin ollen hyvin asutuksen vedenhankintaan.
Käsittelyksi riittää yleensä pelkkä alkalointi agres
siivisen huilidioksidin poistamiseksi. Pohjaveden
kovuus ei yleensä rajoita talouskäyttöä. Sen sijaan
savialueiden ympäröimissä tai kokonaan saven alla
olevissa esiintymissä veden rauta- ja mangaanipitoi
suus usein ylittää lääkintöhallituksen suositukset
talousvedeksi.

Taulukko 5. Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet
Tabeli 5. Vigtiga grudvattenområden för tätorternas vattenförsörjning
Table 5. Important aquifers for water supply purposes.

KUNTA Koodi Kokonaispinta-ala Muodostumis- Kokonais- Käytössä Pohjaveden
Polijavesialue alue antoisuus v. 1980 käyttäjä

KOMMUN Kod Total areal Bildsnings- Total avkast- 1 bruk tir 1980 Grunävattenför
G rundsvatten— omrdde mng brutare
omrdäe

COMMUNITY Code Total area Catshment area Total yield In use yr 1980 User of ground
Aqirfers name water

rnYd mYs
2. 3. 4. 5. 6. 7.

ARTJÄRVI Artsjö
Kirkonmäki 01 015 01 0,57

0,90
1,02
1,28
1,61

0,78
1,11
0,28
0,87
3,15

01 018 01
01 01802
01 01803
01 01804

01 049 01
01 049 02
01 04903
01 049 04
01 04951

ASKOLA
Askola
Vakkola
Monninkylä
Hänriinmäki

ESPOO Esbo
Brinkinmäki
Puolarmetsä
Metsämaa
Lahnus
Järvikylä

HAUSJÄRVI
Hausjärvi

Kuru

0,23

0,50
0,67
0,04
0,73

0,11
0,33

6,61

15,19

1 000

350
250
300
400

700
500
150
400

1 200

6 600

12 000

64 Artjärvi

96 Askola
— Askola

213 Askola
52 Askola

— Espoo
193 Espoo
87 Espoo
67 Espoo
— Espoo

2 449 Riihimäki ja
Hausjärvi

336 Hyvinkää (mm.
Hikiän teko
pohjavesilaitos

0408602 10,27

0408603 18,85
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Taulukko 5 jatkuu. Tabellen 5 foresätter. Table 5 continued.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hirvenoja 04086 52 1,14 0,83 1 000 — Riihimäki

HELSINKI Helsingfors
Vuosaari 01 091 01 1,77 0,98 1 000 301 Helsinki
Tattarisuo 01 091 02 1,20 0,55 1 200 438 Helsinki
Santahamina 01 091 03 1,07 0,84 400 918 Helsinki
Vartiokylä 01 091 51 2,02 0,53 800 219 Helsinki

HOLLOLA
Aittohuo’on- 0409801 1,37 0,51 500 34 Hollola
mäki
Kukonkoivu 04 098 51 58,13 48,30 45 000 3 589 Lahti ja Hollola
Hatsina
Salpakangas 04098 52 13,69 4,09 6 500 2 265 Hollola

HYVINKÄÄ Hyvinge
Noppo 01106 01 4,64 1,80 3 500 — Hyvinkää ja

Nurmijärvi (Oy
Alko Ab)

Hyvinkäänkylä 0110602 5,75 3,18 6 000 4 638 Hyvinkää
Ridasjärvi 0110603 2,20 1,65 1 300 — Hyvinkää
Hyvinkää 01106 51 20,37 15,49 11 000 3 212 Hyvinkää

JÄRVENPÄÄ
Järvenpää 0118601 0,43 — 200 176 Järvenpää
Nummenkylä 01186 51 3,07 1,10 2 200 1 659 Järvenpää ja

Tuusula (Kello
kosken sairaala)

Myllylä 01186 52 1,88 0,68 1 200 1 325 Järvenpää

KERAVA Kervo
Marjamäki 01 245 51 1,51 0,25 500 114 Tuusulan Seu

dun Vesilaitos
kl. (Tuusula,
Kerava, Järven
pää ja Sipoo)

LAHTI Lahtis
Lahti 0439801 23,41 11,10 30000 21 931 Lahti
Renkomäki 04 398 02 3,80 2,01 2 500 2 319 Lahti
Kunnas 0439$ 51 2,85 1,58 1 200 19 Lahti

LAPINJÄRVI Lappträsk
Lapinjärvi 01 402 01 0,71 0,12 800 195 Lapinjärvi

LILJENDAL
Liijendal 01 42401 2,96 0,90 600 35 Liljendal

LOPPI Loppis
Läyliäinen 04433 03 7,67 5,17 3 500 63 Loppi

LOVIISA Lovisa
Vaiko 01 43401 3,15 2,24 1 600 424 Loviisa
Panimonmäki 01 43451 1,83 0,68 2000 2 011 Loviisa

MYRSKYLÄ Mörskom
Supinmäki 01 50401 2,13 1,23 2000 65 Myrskylä
Tuhkauunin- 01 50402 1,03 0,49 400 — Myrskylä
mäki

MÄNTSÄLÄ
Ojala 01 505 01 2,99 1 500 490 Mäntsälä
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Taulukko 5 jatkuu. Tabellen 5 fortsätter. Table 5 continued.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. —

Lukko 01 505 02 2,33 1,44 1 500 56$ Mäntsälä
Saari 01 505 03 1,8$ 0,57 600 $0 Mäntsälä

NASTOLA
Nastonkangas- 04 532 01 19,73 12,03 7 700 3 319 Nastola
Uusikylä
Villähde 04 532 51 3,15 1,4$ 900 164 Nastola

NURMIJÄRVI
Vakoja 01 543 01 3,12 1,22 2 000 1 051 Nurmijärvi
Lepsämä 01 543 02 3,81 1,10 1 200 96$ Nurmijärvi
Valkjärvi 01 543 03 0,81 0,23 200 — Nurmijärvi
Salmela 01 543 04 7,10 1,96 2 200 — Nurmijärvi ja

Tuusulan Seu
dun Vesilaitos
kI. (tekopohja
veden muodos
tumisalue)

Teilinummi 01 543 05 1,55 1,18 1 000 — Nurmijärvi
Nukari 01 543 06 1,93 1,17 1 600 — Nurmijärvi
Nummenpää 01 543 07 7,56 1,28 1 500 — Nurmijärvi
Rajamäki 01 543 51 16,51 12,28 $ 000 — Nurmijärvi
Kiljava 01 543 52 16,46 14,40 6 000 1 123 Nurmijärvi

ORIMATTILA
Ämmäntöyräs 01 560 01 2 000 1 472 Orimattila
Sikosuo 01 560 02 550 — Orimattila
Hietasten- 01 56003 500 — Orimattila
kangas
Ritamäki 01 56004 250 — Orimattila
Kuivanto 01 560 05 250 44 Orimattila
Heinämaa 01 560 06 200 — Orimattila
Pannala 01 560 07 200 — Orimattila
Viiskivenharju 01 560 51 1 000 — Orimattila

PERNAJA Pemti
Pernajan kk 01 585 01 600 62 Pernaja
Isnäs 01 585 02 600 27 Pernaja
Koskenkylä 01 585 03 800 45 Pernaja
Lägermaim 01 585 04 900 — Loviisa
Kuggom 01 585 05 1 200 — Pernaja

PORNAINEN Brognäs
Hyötinmäki 01 611 01 300 74 Pornainen

PORVOO Borgci
Porvoo 01 612 51

PORVOON MLK Borgd tien
Saksanniemi 01 613 01

Kerkkoo 01 613 02

Bjökbacka 01 613 03

3,16
1,64
2,41

0,90
0,93
0,73
0,30
2,38

1,16
0,84
1,57
2,36
3,62

1,37

1,63

1,99

4,40

2,12

4,39

1,80

1,92
0,52
1,03

0,37
0,46
0,38
0,13
0,97

0,45
0,34
0,77
1,12
1,20

0,55

0,0$

0,3$

0,74

0,17

1,44

0,72

Sannäs

Ilola

01 613 04

01 613 05

3 500

2 500

1 200

9 000

1 200

12 000 5206 Porvoo

1 734 Porvoon
maalaiskunta
Porvoon
maalaiskunta
Porvoon
kaupunki
Porvoon
kaupunki
Porvoon mlk ja
Porvoon
kaupunki
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PUKKILA
Pukkilan kk 01 616 01 400 82 Pukkila

RIIHIMÄKI
Juppala
Hirvenoja
Herajoki

RUOTSIN
PYHTÄÄ Strömfors

Tesjoki 01 701 51

Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki

Kullo

Taulukko 5 jatkuu. Tabellen 5 fortsätter. Table 5 continued.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ylike 01 613 06 3,47 1,77 3 000 104

01 613 07 1,61 0,32 800

2,37 0,46

7.

_______

Porvoon mlk ja
Porvoon
kaupunki
Porvoon mlk

04 694 01
04 694 02
04 694 51

0,26
1,14
8,95

0,83
2,44

0,82 0,39

SIPOO Sibbo
Pohjois- 01 753 01 2,30 0,6$
Paippinen

Söderkulla A 01 753 02 4,14 —

Norkulla 01 753 03 2,52 —

Ostersundom 01 753 04 1,99 0,20
Broböle 01 753 05 3,85 —

Paippinen 01 753 06 3,09 0,55
Nygård 01 753 07 1,96 0,40

Boxby 01 753 08 0,85 0,12
Hangeiby 01 753 09 1,77 —

Kallbäck 01 753 10 1,52 —

Nikkilä 01 753 11 3,00 —

Nordanå 01 753 12 2,77 —

Talima 01 753 13 2,26 0,5$
Borgby 01 753 14 2,15 —

Söderkulla B 01 753 15 1,92 —

TUUSULA Tusby
Hyrylä 01 $58 01 3,56 2,44

Mätäkivi 01 858 02 3,14 2,37

Rusutjärvi 01 858 03 2,55 1,47

Kellokoski 01 858 04 0,28 0,03
Siippoo 01 $58 05 1,20 0,77
Kaikula 01 858 06 0,66 0,40

Lahela 01 858 07 1,86 0,93
Ruotsinkylä 01 858 0$ 0,79 —

Jäniksenlinna 01 85$ 51 2,00 1,09

Uusikylä 01 858 52 2,34 0,72
Takoja 01 858 54 0,36 —

1 000 542

12000 3285

200 90 Ruotsinpyhtää

600 — Tuusulan Seu
dun Vesilaitos
ki.

800 — Sipoo
600 — Sipoo
800 — Sipoo

1 000 60$ Sipoo
1 300 526 Sipoo

600 133 Tuusulan Seu
dun Vesilaitos
ki.

500 — Sipoo
300 — Sipoo
300 — Sipoo
400 — Sipoo
500 450 Sipoo
900 — Sipoo
500 — Sipoo
600 111 Sipoo

2 700 2 603 Kerava ja
Vantaa (Amer
Yhtymä Oy)

2 500 2 438 Vantaan ja
Tuusulan Seu
dun Vesil. ki.

2 000 1 458 Tuusulan Seu
dun Vesilaitos
ki.

600 229 Tuusula
600 — Tuusula
800 461 Tuusulan Seu

dun Vesilaitos
ki.

1 300 905 Tuusula
700 — Tuusula

20 000 3 197 Tuusulan Seu
dun Vesilaitos
kl.

1 000 205 Tuusula
250 9$ Tuusula

3 408402804R
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Taulukko 5 jatkuu. Tabetien 5 fortsatter. Tabte 5 continued.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

VANTAA Vanda
Hekkaharju 01 914 01 3,61 1,55 5 000 3 240 Vantaa
Kaivoksela 01 914 02 1,05 — 2 000 1 37$ Vantaa
Koivukylä 01 914 03 1,29 0,39 1 000 $60 Vantaa
Lentoasema 01 914 04 1,61 0,66 2 000 134 Vantaa
Backas 01 914 05 0,71 — 400 — Vantaa
Seutula 01 91406 0,68 — 350 120 Vantaa
Fazerila 01 914 07 1,99 — 1 000 120 Vantaa

* Luonnollista ja tekopohjavettä Natural och konstgjort grunävatten Natural artificial groundwater
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4. VESIEN KÄYTÖN JA VESIENSUOJELUN TAVOITTEET

4.1 Alueen vesien käytön
erityispiirteitä

Suunnittelualueella on vähän makeaa vettä, mutta
toisaalta siellä ovat käytettävissä Suomenlahden ve
sivarat. Alue on pääosin tiheästi asuttua ja teollis
tunutta. Erityisesti yhdyskuntien vedenhankinta
on tuottanut ongelmia, jotka kuitenkin pääosaltaan
ratkeavat Päijännetunnelin lopullisesti valmistut
tua. Jätevesikuormitus on liannut osan alueen ve
sistöistä ja rannikkovesistä. Vesien virkistyskäytön
suuri tarve tulisi paremmin tyydytetyksi, jos vesi-
alueiden käyttökelpoisuutta saataisiin parannetuk
si.

Etenkin alueen itäosan joet ovat herkästi tulvi
via. Tulvasuojelutoimenpiteiden toteuttamisessa
tulisi ottaa huomioon myös kasteluveden yhä kas
vavan tarpeen tyydyttäminen.

Merialueella on vilkas liikenne. Alueella on usei
ta suuria matkustaja- ja tavarasatamia. Puutavaran
uiton helpottamiseksi parannetaan Suomenlahden
hinausväylää. Vapaa-ajan veneily merialueella on
runsasta varsinkin kesän viikonloppuina.

Merenpohjan hiekka- ja soraesiintymät tarjoavat
mahdollisuuksia hiekanotolle, mikäli tämän haitta-
vaikutukset riittävästi selvitetään ja otetaan huo
mioon. Tällä saattaa olla merkitystä myös maalla
sijaitsevien soraharjujen suojelulle.

Alueella on runsaasti vesiin liittyviä luonnon- ja
kulttuurikohteita.

4,2 Yhteiskunnallisia lähtökohtia

Valtion tulo- ja menoarvioesityksen 1980 mukaan
valtionhallinnon keskipitkän ajan talouspoliittisina
tavoitteina on kestävästi ja mahdollisimman suu
ressa määrin vähentää työttömyyttä, turvata tasa
painoinen vaihtotasekehitys ja säilyttää valtionta
louden riittävä toimintavalmius. Tämän onnistu
miseksi on viennin ripeä kehittyminen välttämätön
tä. Kotimaisen kysynnän tukeminen ja työllisyyden
edistäminen sekä myös energian säästäminen ja koti
maisten energialähteiden kehittäminen ovat tar
peen.

Maataloustuotannon päätavoitteena on koti
maista kulutusta vastaavan elintarvikehuollon tur
vaaminen. Metsätalouden tavoitteena on puuntuo
tannon lisääminen, puunkäytön tehostaminen ja
teollisuuden raakapuun saannin jatkuva turvaami
nen valtakunnallisen puuntuotannon tavoiteohjel
man puitteissa.

Liikennepolitiikan yleistavoitteena on kehittää

optimaalisin kustannuksin liikennettä siten, että
väestön hyvinvointi sekä sen edellyttämien tavaroi
den ja palvelusten tuotantomahdollisuudet parane
vat. Samalla pyritään väestöryhmittäiseen ja alu
eelliseen tasapuolisuuteen. Tavaraliikenteessä pyri
tään eri kuljetusmuotojen kustannusten mukaiseen
työnjakoon pyrkimällä kuitenkin mm. nykyisen
kapasiteetin tehokkaaseen käyttöön. Eri kuljetus-
muotojen välistä yhteistyötä tehostetaan. Energian
käyttöä pienentävien liikennemuotojen kuten uiton
ja vesiliikenteen kannattavuus on parantunut ja pa
rantuu edelleen energian hinnan kohotessa.

Energiapolitiikan neuvosto on vuonna 1979 aset
tanut energiapolitiikan tavoitteiksi energian sääs
tämisen ja kotimaisen energian lisäämisen. Tärkein
kotimainen energianlähde on edelleen vesivoima.
Tavoitteena on lisätä sen käyttöä lähinnä vesistöis
sä, jotka ovat jo pitkälle rakennettuja, edellyttäen,
että käyttö on taloudellista. Muissa vesistöissä ra
kentamista tulee harkita tapauskohtaisesti ottaen
huomioon erityisesti ympäristöön, kalatalouteen,
uittoon ja muuhunkin vesistöjen käyttöön liittyvät
näkökohdat.

Aluepolitiikan päämääränä on ollut työllisyyden,
tuotantotoiminnan ja väestön olojen parantaminen
niin, että väestön elinolojen alueelliset erot samalla
tasoittuvat (laki 451/75 ja asetus 756/75). Aluepoli
tiikan tavoitteita on tarkennettu mm. läänien alu
eellisissa kehittämissuunnitelmissa. Uudella aluepo
liittisella lailla (532/81) on päämääriä edelleen täs
mennetty ja tavoitteisiin lisätty hyvän elinympäris
tön turvaaminen.

4.3 Tavoitteet
vesienkäyttömuodoittain

Vedenhankinta

Asutuksen vedentarve tulee pyrkiä tyydyttämään
korkealuokkaisella ja riskittömällä vedellä, jonka
riittävyys ja laatu on turvattu. Tämä edellyttää ve
silaitosten raakavedeltä korkeaa laatua, sillä huo
non raakaveden haittoja ei vesilaitoksissa sovellet
tavilla käsittelymenetelmillä voida täysin poistaa.
Yhdyskuntien vedenhankinta tulisi ensisijaisesti to
teuttaa pohjavedestä, sillä se on yleensä hyvälaa
tuista tai helposti puhdistettavaa ja sen koostumus,
lämpötila ja määrä vaihtelevat melko vähän. Jos
pohjavesivarojen niukkuuden vuoksi on turvaudut
tava pintaveden käyttöön, on parhaat pintavesivarat
osoitettava asutuksen vedenhankintaan. Taajamien
lisäksi ainakin ne haja-asutusalueet, joilla ei ole saa-
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tavissa laatuvaatimukset täyttävää pohjavettä, tulee
pyrkiä liittämään yhteisten vesilaitosten piiriin.

Vaikeasti suojattavia ja erityisen riskialttiita ve
denottopaikkoja tulisi mahdollisuuksien mukaan
välttää asutuksen vedenhankintaa toteutettaessa.
Raakaveden äkillisen saastumisen varalta tulisi taa
ta väestölle kriisitilanteissa pohjavettä vähintään 50
1 asukasta kohti vuorokaudessa.

Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeille pohja
vesialueille tulisi määrittää tarpeelliset suojaamis
toimenpiteet.

Elintarviketeollisuuden ja muun siihen verratta
van teollisuuden käyttöveden laatuvaatimukset
vastaavat asutuksen käyttöveden laatuvaatimuksia.
Alueella toimivalle teollisuudelle tulee pyrkiä tur
vaamaan sen laadulliset vaatimukset täyttävää käyt
tövettä nykyistä ja tulevaa tarvetta vastaavasti.
Vaikka alueen makeavesivarat ovat vähäiset, tulisi
uuden teollisuuden sijoittamisedellytyksiä parantaa
vedensaannin osalta.

Kasteluveden hankinnassa tulee pitää tavoitteena
riittävän vedensaannin turvaamista kastelun tar
peessa oleville alueille. Kasteluveden tulee olla laa
dultaan sellaista, ettei sillä kasteltujen kasvien
käyttäjille aiheudu terveydellistä haittaa.

Vesien kuormitus ja vesiensuojelu

Vesiensuojelun valtakunnallisiksi tavoitteiksi on
vesihallituksen julkaisussa 8 esitetty vesistöjen tilan
ja veden laadun haitallisen muuttumisen estäniinen.
Jätevesien voimakkaasti likaamia vesistöjä pyritään
parantamaan ja likaantuneita alueita supistamaan.
Myös hidas rehevöityminen sekä myrkyllisten ja
eliöihin haitaltisesti kerääntyvien aineiden aiheut
tama vesien pilaantuminen tulee estää. Lisäksi ve
sistöön rakentamisesta aiheutuvia haitallisia muu
toksia vesialueilla tulee vähentää. Merkittävien
pohjavesivarojen määrä ja laatu pyritään säilyttä
mään.

Suunnittelualueella nämä periaatteet eräin osin
korostuvat, sillä siellä sijaitsee eräitä erittäin voi
makkaasti kuormitettuja vesialueita. Vesistön tilan
ja veden laadun säilyttämisessä ja parantamisessa
pyritään siihen, että vesistöt soveltuvat eri käyttö-
muotojen tarpeisiin. Tämä koskee erityisesti kel
vollisen raakaveden saannin turvaamista ja virkis
tyskäytön lisäämistä. Vesistöjen tulisi alivirtaama
kausinakin olla kelvollisia uintiin ja kalastukseen.
Vesiensuojelun tavoitteet ovat samat sekä merialu
eella että sisävesistöissä.

Vesivoimatalous

kentamattomilla koskilla juuri ole voimataloudel
lista merkitystä. Voimatalouden etujen mukaista
olisi kuitenkin lisätä eräiden nykyisten laitosten ra
kennusastetta ja parantaa hyötysuhdetta koneistoja
uusimalla.

Vesiliikenne ja uitto

Suunnittelualueen rannikolla on vilkas laivaliikenne
ja puutavaraa uitetaan nippulautoissa. Uiton ja ve
siliikenteen tavoitteena on niiden taloudellisuuden
ja turvallisuuden lisääminen aiheuttamatta tarpee
tonta haittaa vesien muulle käytölle. Uittoväylät ja
muut vakinaiset uiton toimintapisteet on syytä pa
rantaa vastaamaan nykyaikaisen nippuhinauksen
vaatimuksia. Tarpeettomia uittosääntöjä kumotta
essa olisi suunniteltava myös uittorakenteiden pur
kaminen tai muuttaminen sekä vesistöjen kunnos
tammen muuhun käyttöön.

Kalatalous

Kalatalouden kehittämisen tavoitteeksi on valtion
tulo- ja menoarvioesityksessä 1980 asetettu koti
maisen kalan hyväksikäytön lisääminen ja kalan-
tuonnin vähentäminen. Yleisenä tavoitteena on
ammattimaisen kalastuksen sekä kotitarve- ja vir
kistyskalastuksen edellytysten parantaminen näihin
soveltuvilla alueilla.

Tässä suunnitelmassa on kalatalouden osalta en
sisijaisena tavoitteena veden laadun parantaminen
tai sen säilyttäminen kalastuksen edellyttämällä ta
solla sekä muiden käyttömuotojen kalataloudelle
aiheuttamien haittojen vähentäminen.

Vesien virkistyskäyttö

Keski- ja Itä-Uuttamaata rannikkovesineen tulisi
kehittää runsaan väestön monipuolisiin virkistys
toimintoihin soveltuvaksi alueeksi. Vesien käyttö
ja ranta-alueiden maankäyttö tulee suunnitella si
ten, että virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat
tai säilyvät sekä alueellisella että paikallisella tasol
la.

Vesien käyttökelpoisuutta virkistykseen on py
rittävä parantamaan jätevesikuormitusta pienentä
mällä. Useita vesi- ja ranta-alueita on tarpeen pa
rantaa myös vesistöön kohdistuvilla kunnostus
toimenpiteillä. Eri virkistyskäyttömuotojen aiheut
tamia välittömiä ja välillisiä haittoja tai häiriöitä on
pyrittävä välttämään.

Loma-asutusta on ohjattava niin, ettei se esim.
varaamalla jäljellä olevat vapaat rannat turmele ve
sien muiden käyttömuotojen edellytyksiä. ToisaalSuunnittelualueella on vesivoimaa vähän eikä ra
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ta on säilytettävä myös loma-asutuksen omat edel
lytykset erityisesti pienillä järvillä.

Rannikolla ja sisävesialueilla tulisi olla riittävästi
vetovoimaisiin kohteisiin liittyviä maa- ja vesialuei
ta matkailijoita varten sekä näissä tarpeelliset pal
velut. Vesimatkailun kytkentöjä muihin matkailu
palveluihin olisi lisättävä.

Veneilyn kehittämiseksi olisi turvattava erilais
ten satamapalvelujen määrällinen ja laadullinen riit
tävyys sekä saatava väyläverkosto ja yleensäkin
käyttökelpoiset veneilyreitit tarvetta vastaavalle ta
solle. Myös veneilyn aiheuttamien haittojen torjun
taan ja toisaalta tarpeettomasti veneilyä haittaavien
tekijöiden poistamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden mah
dollisuudet uintiin, virkistyskalastukseen ja vesiin
liittyvään retkeilyyn tulee säilyttää tai niitä paran
taa. Erityisesti on otettava huomioon näihin tar
koituksiin sopivien alueiden hankkiminen tai käyt
tömahdollisuuksien turvaaminen taajamien lähellä.

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja hoito

Ympäristönsuojelun keskeisenä tavoitteena on alu
eellisesti tyypillisten ja omaleimaisten maisema- ja
luonnonetementtien säilyttäminen. Ainutlaatuiset
ja tutkimuksen kannalta merkittävät alueet tulisi

suojella. Hoito- ja suojelutoimia tarvitaan sekä
luonnontilaisilla että monilla kulttuurialueilla.
Kulttuurihistorialliset ja luonnonsuojelukohteet
ovat usein myös virkistyskäytön kannalta merkit
täviä ja niihin Liittyy tavallisesti maisemallisia arvo
ja. Merialueen ja vesistöjen luonnonolosuhteiden ja
maiseman ominaispiirteet ja erityisarvot tulisi ottaa
huomioon kaikessa vesirakennustoiminnassa ja
maankäytössä. Vesimaisemaan aiheutettuja häiriöi
tä tulisi poistaa ja niitä synnyttävää toimintaa so
peuttaa alueen maisemaolojen mukaiseksi mm. vir
kistäytymismahdollisuuksien kannalta.

Tulvasuojelu ja maankuivatus

Tulvasuojelun suunnittelun lähtökohtana on pois
taa asutukselle ja maanviljelykselle haitalliset tul
vat. Maanviljelysalueet Keski- ja Itä-Uudellamaalla
tulevat asutuksen tarvitsemia alueita lukuunotta
matta jatkuvasti säilymään tuontantotoiminnassa.
Peruskuivatuksen osalta on tavoitteena saada sen
tila kaikilla alueilla salaojituksen ja nykyaikaisen
viljelystekniikan vaatimusten mukaiseksi. Paikallis
kuivatuksessa on tavoitteena tarpeen mukaan sala
ojittaa pellot ja ojittaa metsätalouden turvemaat
sekä pitää ojat kunnossa.
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5. VESIEN ERI KÄYTTÖMUOTOJEN JA VESIEN SUOJELUN
SUUNNITTELU

5.1 Vedenhankinta
5.11 Yleistä

Suunnittelualueella on vuoteen 2000 ulottuvan en
nustekauden aikaisen vedenhankinnan edullisin to
teuttamistapa luotettavasti atwioitavissa varsin
monen kunnan osalta. Tähän ryhmään kuuluvat lä
hes kaikki ns. Päijänne-hankkeeseen liittyneet kun
nat sekä ne kunnat, joiden vedenhankintaan on
käytettävissä riittävästi hyvälaatuista pohjavettä.
Huomattava osa alueen teollisuudesta on yhdys
kuntien vesihuollon piirissä. Suurimmat omatoimi
sesti vedenhankintansa järjestäneet teollisuuslai
tokset sijaitsevat Porvoon maalaiskunnassa ja Lo
viisan kaupungissa.

5.12 Yhdyskuntien vedenhankinta
5.121 Nykyinen vedenkulutus ja ennusteet

Vuonna 1980 toimi suunnittelualueella 52 jatkuvan
valvonnan piiriin kuuluvaa yli 200 asukkaan vesilai
tosta, joista 5 oli pintavesilaitoksia (liitekartta 2).
Niiden vedenkäyttäjien yhteismäärä oli 987 000 eli
87 % alueen väestöstä. Yhteenlaskettu vedenkäyttö
oli keskimäärin 337 000 m3Id, josta pohjavettä oli
28 %. Vedenkäyttö vesilaitokseen liittynyttä asu
kasta kohti oli keskimäärin 340 l/as/d. Alueen taa
jamien ja eräiden teollisuuslaitosten käytössä olevat
ja myöhemmin vedenhankintaan tarvittavat vesistöt
ja pohjavesialueet on esitetty kuvassa 7 ja talukossa
5.

Alueen taajamien väestön arvioidaan liittyvän
vesilaitosten piiriin lähes kokonaisuudessaan vuo
teen 2000 mennessä, jolloin vedenkäyttäjiä olisi
1180 000.

Yhdyskuntien vedenkäytön ennustetaan kasva
van liittyjämäärää nopeammin (kuva 9, taulukko 6),
mutta kuitenkin aikaisempia arvioita huomattavas
ti hitaammin. Kun veden vuorokausikulutus suun
nittelualueella vuonna 1980 oli keskimäärin 337 000
m3/d, arvioidaan sen vuonna 2000 olevan 451 000
m3/d eli 5,2 m3/d. Lisäys olisi siis 1,3 kertainen kun
liittyjämäärä vuoteen 1980 verraten olisi 1,2 kertai
nen. Vedenkäyttöä ennakoitaessa on arvioitu, että
vedenkäyttäjää kohti laskettu keskimääräinen vuo
rokausikulutus, ns. ominaiskulutus alueella, olisi
380 l/as/d vuonna 2000 (kuva 8). Vastaava luku
vuonna 1980 oli 340 l/as/d. Keskimääräisiin kulu
tuslukuihin vaikuttaa voimakkaasti Helsingin kau
punki, jonka ominaiskulutukseksi vuonna 2000 on
arvioitu 400 l/as/d.

5.122 Taajamien vedenhankinta

Suunnittelualueen vesilaitosten raakavedestä oli
vuonna 1980 pintavettä 72 %. Kuitenkin vain Hel
singin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Porvoon
maalaiskunnan Sköldvikin alueen vedenhankinnassa
käytettiin kemiallisesti puhdistettua pintavettä.
Alueen muiden taajamien vedenhankinta perustui
yksinomaan pohjaveden käyttöön, lukuun ottamat
ta Nastolaa ja Porvoota, joissa osa käyttövedestä
oli tekopohjavettä.

Toteutettaessa taajamien vedenhankinta tässä
esitettyjä periaatteita noudattaen tulee pintaveden
osuus vedenkäytöstä pysymään nykyisellä tasolla
myös tulevaisuudessa. Vuonna 2000 arvioidaan pin
taveden osuudeksi 70—75 % riippuen valituista
raakaveden hankintaratkaisuista. Ennustekauden
lopussa imeytettäisiin pintavedestä 5—8 % teko-

3
4

Kuva 8. Ennuste veden ominaiskulutuksen kehit
tym isestä suunnittelualueella.
Bild 8. Prognos för uwecklingen av den specifika
vattenförbrukningen inom planeringsområdet.
fig. 8. Projected daity per capita water use in the
ptanning area.
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Kuva 9. Vedenkulutuksen kehitys yhdyskuntien vesilaitoksissa
vuosina 1970—2000.
Bild 9. Vattenförbrukningens utveckling i dc kommunala vatten

verken åren 1970—2000.
Fig. 9. Water use ja municipal waterworks up to the year 2000.

pohjavedeksi. Kuntien vedenhankintaan tarvittavat
pohjavesivarat ilmenevät taulukosta 5 ja kuvasta 7
ja suunnittelun pohjana käytetyt vedentarve-ennus
teet taulukosta 6 ja kuvasta 8.

Vedenhankinnan toteuttamistapa on jo ratkaisti.
keskeisimmän vedentarvealueen osalta. Vettä joh
detaan 120 km pitkässä kalliotunnelissa (liitekartta
2) Päijänteestä 12 kunnan ja yhden teollisuuslaitok
sen tarpeisiin. Tähän ns. Päijänne-hankkeeseen
kuuluvat osakkaina Helsinki, Espoo, Vantaa, Tuu
sulan seudun vesilaitoskuntainliitto (ts. Tuusula,
Kerava, Järvenpää ja Sipoo), Hyvinkää, Kauniai
nen, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Porvoon maalais
kunta, Sipoo ja Oy Alko Ah. Mainittujen kuntien
asukasmäärä on noin 910 000 eli kolme neljäsosaa

suunnittelualueen väestöstä. Osakkaiden vedentar
peeksi arvioidaan vuonna 2000 lähes 5 m3/s. Ar

vioon sisältyy myös Porvoon maalaiskunnan Sköld
vikin alueen teollisuuden vedenkäyttö. Vesioikeuden
antaman lupapäätöksen mukaan Päijänteestä saa
daan ottaa vettä tunnelin valmistuessa enintään
6 m3/s ja vuonna 2000 enintään 13 m3/s.

Tunneli takaa käyttökelpoisen raakaveden jäsen-
kunnille koko ennakoitavaan vedenkäyttöön. Alta-

een niukkojen vesivarojen ja Päijänne-hankkeen
toteutumisen vuoksi eivät muut pitkän aikavälin
vedenhankintavaihtoehdot ole useimpien hankkee
seen liittyneiden kuntien osalta olleet tarpeen.

Tunneli otettiin valmiilta osaltaan käyttöön jo
vuonna 1979, jolloin saatiin myös Helsingin seu

dulle Päijänteen vettä johtamalla sitä Vantaanjo
keen Nurmijärven Nukarissa. Tällöin vedenotto
mahdollistui myös Tuusulan seudun vesilaitoskun
tainliiton, Hyvinkään, Nurmijärven, Oy Alko
Ah:n ja Porvoon maalaiskunnan Sköldvikin alueen
tarpeisiin.

Päijänne-tunnelin avulla tyydytetään Helsingin
sekä pääosin Espoon, Kauniaisten ja Vantaan ve
dentarve Päijänteen vedellä. Espoon vedenottoa
Bodomjärvestä ja Nuuksion Pitkäjärvestä on perus
teltua jatkaa silloin, kun tilapäiset haju- ja maku-
virheet eivät haittaa veden käyttöä. Espoossa sijait
sevan Rinnekotisäätiön vedenhankintaan käytetään
Myllymajalampea ja Majalampea, eikä tarvetta ve
denhankintatavan muuttamiseen ole odotettavissa.
Helsingin siirryttyä Päijänteen veden käyttöön jää
Vantaanjoen vesistö Hiidenveden ohella kaupungin
varavedenottovesistöksi.
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Kunta/taajama
Kommun/tatort
Commune/population centre

Taulukko 6. Yhdyskuntien vedenkulutuksen kehitys v. 1979—2000.
Tabeti 6. Den kommunala vauenförbrukningens utveckling åren 1979—2000.
Table 6. Projection for municipat water demand up to the year 2000.

Vuosi Asukasmäärä1
Är Jnvdnarantal
Year Population

Liittyjämäärä2) Vedenkäyttö1)
Antal anslutningarVattenförbrukning
Population served Water use

(m3/d)
2. 3. 4. 5.

Artjärvi
Artsjö 1979 370 300 30

kirkonkylä 1990 470 420 130
2000 570 570 180

Askola
kirkonkylä 1979 940 690 90

1990 1 200 1 080 320
2000 1 380 1 380 450

Monninkylä 1979 900 1 260 110
1990 1 050 950 290
2000 1 220 1 220 400

Espoo 1979 133600 120100 34400
Esbo 1990 152000 152000 55000

2000 158000 158000 60000

Helsinki 1979 483 000 469 000 188 000
Helsingfors 1990 470000 470000 188000

2000 465000 465000 186000

Hollola
Salpakangas 1979 7 800 8 200 1 830

1990 10 500 10 500 3 500
2000 13000 13000 4600

Herrala 1979 570 100 30
1990 670 600 180
2000 700 700 220

Hyvinkää 1979 37 200 32 700 10 600
Hyvinge 1990 40000 40000 14500

2000 42000 42000 16000

Järvenpää 1979 23100 19500 5550
1990 28000 28000 10100
2000 30000 30000 11400

Kauniainen 1979 6 800 6200 1 650
Grankulla 1990 8000 $000 2600

2000 8000 8000 2800

Kerava 1979 23 300 21 800 5 620
Kervo 1990 28000 28000 10000

2000 30000 30000 11400

Lahti 1979 94800 90400 28900
Lahtis 1990 101 000 101 000 36 400

2000 106500 101000 40000

106000

Lapinjarvi
Lappträsk 1979 800 $70 230

kirkonkylä 1990 920 830 250
2000 1 050 1 050 340

Porlammi 1979 270
1990 320 290 90
2000 350 350 110
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Taulukko 6 jatkuu. Tabetien 6fortsötter. Table 6 eontinued.
7. 2. 3. 4. 5.

Pukaro 1979 210
1990 200 180 50

2000 180 180 60

Liljendal
kirkonkylä 1979 480 300 50

1990 560 500 150

2000 640 640 200

Loppi
Loppi5 1979 550 350 70

Läyliäinen 1990 550 450 140

2000 500 500 160

Loviisa 1979 9 100 8 000 2 450

Lovisa 1990 10000 10000 3300

2000 10 $00 10 $00 3 800

Myrskylä
Mörskom 1979 700 610 $0

kirkonkylä 1990 750 680 200

2000 830 $30 270

Mäntsälä
kirkonkylä 1979 4 $00 4650 1 030

1990 6 500 6 500 2 100

2000 8 000 $ 000 2 $00

Ohkola 1979 570
1990 580 520 160
2000 590 590 190

Nastola
kirkonkylä ja 1979 8 700 8 500 3 200
Villähde 1990 11 300 11 300 3700

2000 13800 13800 4800

Nurmijärvi
kirkonkylä 1979 4 000 3 800 960
(keskusta) 1990 5400 5400 1 800

2000 6 000 6 000 2 100

Klaukkala 1979 4600 5 000 940
1990 6800 6800 2200
2000 $ 000 $ 000 2 800

Rajamäki 1979 2 800 3 600 1150
1990 4 000 4 000 1 300
2000 4 500 4 500 1 600

Röykkä 1979 600 400 80
1990 1 000 900 270
2000 1 200 1 200 400

Orimattila
kirkonkylä 1979 7500 7070 1 620

1990 8 700 8 700 2 900
2000 9570 9570 3400

Kuivanto 1979 230 270 50
1990 230 210 60
2000 230 230 70

Pennala 1979 300
1990 300 270 80

2000 300 300 100
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1.

Heinämaa

Pernaja
Pemå

kirkonkylä

4. 5.

Koskenkylä

Isnäs

3.

200
200 180 50
200 200 60

410 320 70
430 390 120
450 450 140

520 160 35
640 580 170
760 760 240

400 340 40
400 360 110
400 400 130

Pornainen
Borgnäs

kirkonkylä

Taulukko 6 jatkuu. Tabellen 6fortsätter. Table 6 continued.

__________________________________

2.

_________________

1979
1990
2000

Porvoon kaupunki
Borgd stad

Porvoon mlk
Borgå tkn

taajamat

Pukkila
kirkonkylä

Riihimäki

Ruotsinpyhtää
Strömfors

Tesjoki

Sipoo
Sibbo

Nikkilä

Söderkulla

Talma

Östersundom

Tuusula
Tusby

Hyrylä

1979
1990
2000

1979
1990
2000

1979
1990
2000

1979 580 340 70
1990 700 630 190
2000 800 800 260

1979 19000 18400 5230
1990 21200 21200 7600
2000 23 100 23 100 8 800

1979 7500 2210
1990 11 400 11 400 3 800
2000 13300 13300 4700

1979 530 320 90
1990 570 510 150
2000 600 600 190

1979 24000 21300 6640
1990 26000 26000 9400
2000 29 000 29 000 11 000

1979 500 800 90
1990 600 540 160
2000 700 700 220

1979 3600 2200 590
1990 4 400 4 400 1 500
2000 5 100 5 100 1 800

1979 1 300 450 100
1990 1 670 1 500 450
2000 2050 2050 650

1979 680
1990 750 680 200
2000 800 800 260

1979 460
1990 500 450 140
2000 550 550 180

1979 9000 7500 2230
1990 12500 12500 4100
2000 14000 14000 5000
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Taulukko 6 jatkuu. Tabellen 6 fortsdtter, Table 6 continued.
1. 2. 3. 4. 5.

Jokela 1979 3 200 1 400 290
1990 3 800 3 800 1 200
2000 4 000 4 000 1 400

Kellokoski 1979 2 000 730 190
1990 2 700 2 400 720
2000 3000 3000 1000

Vantaa 1979 130000 107000 28200

Vanda 1990 150000 150000 54000
2000 155000 155000 59000

Vedenottamot on esitetty liitekartalla 2

Helsinki Helsingfors

taajamat, asukasluku
tätortena, invånaran tai >15 000
Centres, population

taajamat, asukasluku
tätortena, invänarantat 3 000—15 000
centres, population

taajamat, asukasluku
tätortena, invånaran tai <.3 000
centres, population

Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan
taajamien lisävedenhankinta perustuu Päijänteen
veden käyttöön. Ainakin pääosa lisävedestä saadaan
muodostamalla tekopohjavettä Hikiän ja Jäniksen-
linnan pohjavesialueilla.

Nurmijärven taajamien vedenhankintaan paikal
lisista pohjavesivaroista on edellytyksiä. Myöhem
min voitaisiin tarvittaessa vesivaroja lisätä Päijän
ne-tunnelista johdettavalla vedellä. Lisävedenhan
kinta yksinomaan Päijänteestä on vaihtoehto uusien
pohjavesiesiintymien käyttöönotolle. Pohjavesivaro
jen käytön lisäämiseen perustuva ratkaisu on
kustannuksiltaan edullisempi varsinkin, jos ve
dentarpeen kasvu ei yhtä huomattavasti ennustetta.

V. 2000
% 1/d

100 400

Kiljavan ja Röykän sairaaloiden vedenhankinta
voidaan hoitaa Sääksjärveä ja Vihtilampea käyttäen
myös tulevaisuudessa.

Sipoon kunnan Nikkilän ja Söderkullan taaja
mien lisäveden tarve voidaan tyydyttää Päijänteen
vedellä Tuusulan seudun vesilaitoskuntainliiton
toimesta Ostersundomin taajaman vedenhankinta
voidaan turvata paikallisin pohjavesivaroin, tai
ostamalla vettä Helsingin kaupungilta. Nikkilä sai
raalan Sipoonjoen vettä käyttävä pintavesilaitos
tulisi edelleen säilyttää vedenhankinnan varalaitok
sena.

Artjärven, Askolan, Lapinjärven, Liljendalin,
Myrskylän, Pernajan, Pornaisten, Pukkilan sekä

1) Asukaslukuennusteina on käytetty alueen seutukaavaliittojen arvioita.
Som befolkningsprognoser har använts regionplansförbunäens prognoser.
Estimates made by the Regional Planning Associations concerned.

2) Yleisiin vesilaitoksiin liittyneiden osuus (%) väestöstä ja kulutus asukasta kohti (I/d) on arvioitu seuraavasti:
Den till kommunaia vattenverk ansiutna befoikningen (%) och förbrukning per insicinare (liä) har uppskattas till

följande:
The percentage of population served by municipal water works and the per capita consumption (l/d) have been
estimated as follows:

V. 1990
l/d

100 400

100 360

100 330

90 300

100 380

100 350

100 320

Kuvassa $ on esitetty arvio em. kulutuksen kehityksestä vuoteen 2010 saakka.
Bilä 8 visar en uppskattning av förbrukningens utveckiing frans till är 2010.

Fig. 8 present the estimated developement in per capita water consumption up to the year 2000.
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Hollolan Salpakankaan ja Herralan, Lopen Läy
liäisten ja Ruotsinpyhtään Tesjoen taajamien ve
denhankintaan riittävät paikalliset pohjavesivarat.

Lahti, Loviisa, Mäntsälä, Nastola, Orimattila ja
Riihimäki ovat kuntia, joissa lisävedenhanldnta
voitaneen toteuttaa yksinomaan pohjavesistä. Kui
tenkin taloudellisista ja toiminnallisista syistä jou
dutaan ilmeisesti myös imeyttämään järvivettä te
kopohjavedeksi. Nastola on mainituista kunnista
ainoa, jossa on jo nykyisin tekopohjavesilaitos. Sen
lisävedenhankinnassa tulevat kyseeseen tekopohja
veden ohella myös Nastolankankaan luonnolliset
pohjavedet. Erityisesti Mäntsälän ja Loviisan ve
denhankinnassa olisi ilmeisen edullista jo lähiaikoi
na lisätä pohjavettä tekopohjavedellä. Lahden,
Orimattilan ja Riihimäen vedenhankinnassa muo
dostaa tekopohjaveden käyttöönotto varteenotetta
van vaihtoehdon pohjavesien käytön lisäämiselle
varsinkin suunnittelukauden loppuosalla. Tekopoh
javeden raakavesilähteinä voivat tulla kysymykseen
Lahdelle Vesijärvi, Loviisalle Sarvilahdenjärvi,
Mäntsälälle Kilpijärvi, Nastolalle Villähteen Kuk
kanen, Iso-Kukkanen ja Pikku-Kukkanen, Orimat
tilalle Kalliojärvi ja Mallusjärvi sekä Riihimäelle
Hirvijärvi. Tekopohjaveden muodostaminen edellyt
tää näiden vesistöjen veden laadun suojaamista.

Porvoon kaupungin vedenhankintaan tulisi käyt
täa Ilola — Piirlahti — harjujakson pohjavesiä, joita
lisätään muodostamalla tekopohjavettä Myllykylän
järven ja mahdollisesti Veckjärven vedestä. Kau
pungin Linnamäen vedenottamoa tulisi käyttää si
ten, ettei Porvoonjoen vettä rantaimeydy pohja
vedeksi. Porvoonjoen vettä ei myöskään tulisi käyt
tää veden epäilyttävän laadun vuoksi tekopohja
veden muodostamiseen.

Porvoon maalaiskunnan ljsävedenhankjnta voi
taisiin toteuttaa pohjavesivaroin lähinnä ottamalla
käyttöön Kerkkoon pohjavesialue. Mäntsälänjoki
siihen Päijänne-tunnelista johdettavine lisävesineen
muodostaa Porvoon maalaiskunnan teollisuudelle ja
teollisuuden vedenhankinnan yhteydessä myös lä
hialueen asutukselle riittävän raakavesilähteen.
Kuitenkin sen käyttö korkealuokkaisen veden val
mistukseen edellyttää asianmukaista suojausta.

Suunnittelualueella vain osittain sijaitsevista
kunnista, ns. reunakunnista, Vihti, Kärkölä, litti ja
Elimäki hoitavat vedenhankintansa ennustekaudel
la suunnittelualueen ulkopuolelta. Niiden ja suun
nittelualueeseen kokonaan kuuluvien kuntien ve
denhankinta ei vaikuta toisiinsa.

Reunakunnista Lopen, Hollolan, Nastolan ja
Ruotsinpyhtään eräät taajamat kuuluvat suunnitte
lualueeseen ja niiden vedenhankinta sisältyy tältä
osin tähän suunnitelmaan. Näiden kuntien muiden
taajamien vedenhankinta on edullisinta toteuttaa
suunnittelualueen ulkopuolelta.

Kirkkonummi käyttää toistaiseksi yksinomaan
oman alueensa vesivaroja. Myöhemmin tarvitse
mansa lisäveden hankkimiseksi kunta on liittynyt
Päijänne-hankkeeseen. Vedensiirtoon kunnalla on
jo nyt edellytykset Espoon vesijohtoverkon väli
tyksellä, johon se on liittynyt.

Hausjärven kunnassa sijaitsevia pohjavesivaroja
on otettu Hyvinkään ja Riihimäen käyttöön. Tämä
ei kuitenkaan vaikeuta Hausjärven kunnan omien
taajamien vedenhankintaa.

5.13 Teollisuuden vedenhankinta

Suunnittelualueella omatoimisesti vedenhankintan
sa toteuttanut teollisuus käytti vuonna 1979 vettä
yhteensä 35 000 m3/d, josta 34 % oli pohjavettä.
Tähän vedenkäyttöön ei ole laskettu teollisuuslai
tosten jäähdytysvesiä. Merivettä käytettiin alueella
jäähdytykseen vuonna 1980 noin 60 m3/s eli yli 90
% jäähdytysveden kokonaismäärästä. Vedenkäyttä
jinä merkittävimpiä teollisuuslaitoksia ovat Neste
Oy:n Porvoon maalaiskunnan Sköldvikin alueen öl
jynjalostus- ja petrokemian tehtaat, Imatran Voima
Oy:n ydinvoimala Loviisassa sekä Oy Alko Ab:n
Rajamäen tehtaat Nurmijärvellä.

Porvoon maalaiskunnan Sköldvikin alueen
teollisuus

Sköldvikin alueen teollisuuden eli Neste Oy:n Por
voon tuotantolaitosten ja Tampella Oy:n makean
veden hankinnasta huolehtii Mustijoen Vesilaitos
Oy. Vuonna 1980 oli ko. teollisuuslaitosten ma
kean veden käyttö yhteensä 25 000 m3/d. Merivettä
laitokset käyttivät jäähdytysvetenä 1,2 milj.m3/d.

Raakavesi otetaan Mustijoesta eli Mäntsälänjoen
alajuoksulta. Joen alivirtaamien lisäämiseksi ja ve
denlaadun tasaamiseksi on alueelle rakennettu
Hackalandetin tekojärvi ja pato Mustijoen alaosal
le. Ne turvaavat vähintään 0,45 m3/s eli 39 000
m3/d suuruisen raakaveden saannin.

Viimeaikaisen kehityksen mukaan arvoiden tulee
vedentarve kasvamaan vain vähän. Vuonna 2000
makean veden käyttö lienee luokkaa 35 000 m3/d.
Jäähdytysveden tarve lisääntynee tuotannon myö
tä, vaikka pyrkimys energian säästöön hillitseekin
sen kasvua.

Tarvittava lisävesi on varauduttu ottamaan Päi
jänne-tunnelista pumppaamalla vesi Hausjärvellä
Mäntsälänjokeen. Porvoon maalaiskunta, joka
omistaa 60 % Mustijoen Vesilaitos Oy:stä, on Päi
jänne-hankkeen osakas. Sen varaus Päijänteestä
johdettavasta vedestä on 1,11 m3/s eli 95 000 m3/d.
Tällä järjestelyllä on Sköldvikin teollisuuden ve
densaanti turvattu ennustekaudella.
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Loviisan ydinvoimala

Imatran Voima Oy:n Loviisan ydinvoimalan en
simmäinen laitosyksikkö käynnistyi vuonna 1977 ja
toinen vuonna 1980. Molempien yksiköiden käy
dessä on makean veden tarve noin 1 800 m3/d ja
meriveden käyttö jäähdytysvetenä noin 5 milj.

m3/d.
Voimalan prosessin raakavesi sekä sosiaalitilojen

ja asuntoalueen käyttövesi saadaan Ruotsinpyhtääl
tä Lappomträsket-nimisestä järvestä, josta arvioi
daan voitavan ottaa vettä kuivimpina kausina kor
keintaan 3 600 m3/d. Tämä vesimäärä riittää laitok
sen kahden ensimmäisen yksikön normaaliin toi
mintaan.

Mikäli kolmas noin 1 000 MW:n yksikkö raken
netaan alueelle, kasvaa veden tarve sen valmistuttua
noin kaksinkertaiseksi. Tällöin ei voimalan veden-
saantia voida turvata Lappomträsketin vesivaroilla,
vaan sen käyttöön joudutaan järjestämään vettä
muista vesistöistä. Lähin virtaamaltaan riittävä ve
sistö on Kymijoki. Veden johtaminen lähempää,
Taasianjoesta, tulisi Kymijoki-vaihtoehtoon verrat
tuna kustannuksiltaan merkittävästi halvemmaksi,
mikäli Taasianjoen järjestelyhankkeeseen kuuluva
Taasian tekojärvi rakennettaisiin (vrt, kohta 5.7.).

Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaat

Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaiden vedenkäyttö on
viime vuosina hieman vähentynyt prosessij ärjestely
jen ansiosta. Vuonna 1980 se oli 1 800 m3/d, josta
sen arvellaan lisääntyvän siten, että vedenkäyttö
olisi 2 200 m3/d vuonna 1990 ja 2 700 m3/d vuonna
2000. Nykyisin käytössä olevien pohjavesiesiinty
mien antoisuus on noin 10 000 m3/d, joten ne riit
tävät tehtaan arvioituun vedentarpeeseen. Lisäksi
yhtiö on osakkaana Päijänne-hankkeessa.

Suunnittelualueen muu teollisuus

Alueen minkään muun omatoimisesti vedenhankin
tansa järjestäneen teollisuuslaitoksen vedenkäyttö,
jäähdytysvedenkäyttöä lukuun ottamatta, ei tiettä
västi ylittänyt 3 000 m3/d vuonna 1980. Pienehkö

jen teollisuuslaitosten vedenkäytön arvioiminen
pitkällä aikavälillä on yleensä hyvin epävarmaa.
Toisaalta vähän vettä käyttävien teollisuuslaitosten
vedentarpeen huomattavakin kasvu voidaan lähes
poikkeuksetta tyydyttää suhteellisen helposti pai
kallisin vesivaroin, joten niiden vedenhankintaky
symyksiä ei ole käsitelty lähemmin.

Uuden teollisuuden
vedenhankintamahdollisuudet

tettavissa huomattavia määriä pohjavettä. Alueen
pintavesivarat ja niiden järjestelytoimenpiteet
ovatkin erityisen tärkeitä turvattaessa alueen teolli
suuden vedensaanti etenkin Porvoon ja Loviisan
seuduilla. Päij änne-tunnelin kautta on mahdollista
tarvittaessa johtaa huomattaviakin vesimääriä teol
lisuudelle. Myös Kymijoki mahdollistaa teollisuu
den suurenkin vedenkäytön suunnittelualueen itä-

osassa.

5.14 Haja-asutuksen vedenhankinta

Pohjavesiolosuhteet ovat varsin suotuisat haja-asu
tuksen vedenhankinnan kannalta eräitä pääasialli
sesti aivan rannikolla sijaitsevia alueita lukuunot
tamatta. Tästä syystä haja-asutuksen vedenhankin
ta on edullisinta joko talokohtaisesti tai pienten
vedenhankintayhtymien puitteissa sekä taajamien
reuna-alueilla myös liittymällä yhdyskuntien veden
jakeluverkkoihin. Erillisten laajojen vedensiirtojär
jestelmien rakentamiseen haja-asutukselle ei alueel
la ole erityistä tarvetta.

5.15 Kasteluveden hankinta

Viljelymaiden kastelu on viljelytekniikan eräänä te
hostamiskeinona todettu maassamme taloudellises
ti kannattavaksi, ja kastelutoiminta onkin laajentu
nut 1970-luvulla voimakkaasti. Kastelumenetelmä
nä käytetään yksinomaan sadetusta. Sen edullisuu
teen vaikuttavat sääsuhteet, maalaji, muokkausker
roksen multavuus ja viljelyn voimaperäisyys.
Suunnittelualueella kevätkesän kuivuus ja poudan
arat maalajit ovat varsin yleisiä, myös viljely on
voimaperäisempää kuin maassamme keskimäärin.
Sadetus on teknisesti ratkaisevasti helpointa tasai
silla ja kookkailla tuotantolohkoilla. Tässäkin suh
teessa alue on edullisimpia maassamme.

5.151 Kastelun nykyinen laajuus

Maatilarekisteriin tilojen sadetuskalustoista vuonna
1979 kerättyjen tietojen perusteella on laadittu ar
vio sadetuksen laajuudesta kunnittain. Arvioitaessa
sadetuksen laajuutta vesistöalueittain on sadetusala
jaettu peltoalojen suhteessa, jos kunta jakaantuu
usealle vesistöalueelle. Sadetusalat vaihtelevat eri

vuosina alkukesän sääsuhteiden erojen mukaan.
Suunnittelualueella vuoden 1979 lopussa olleilla sa
detuskalustoilla pystytään kuivahkona vuonna sa
dettamaan noin 6 500 ha eli 3,6 % alueen peltoalas
ta. Sadetus on lisääntynyt noin 3-kertaiseksi vuosi
na 1971—1979. Tiedot vuodelta 1971 kuvaavat toUuden teollisuuden tarpeisiin ei ole pysyvästi osoi
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sin lähinnä keskimääräisen vuoden sadetusta ja
vuodelta 1979 taas kuivan vuoden sadetusalaa (tau
lukko 7).

Taasianjoen varrella on syksyllä 1980 tilakohtai
sesti selvitetty pääuoman vedestä riippuvaisten
detuskalustojen määrät ja tehot sekä niillä sadetet
tavat peltoalat (kuva 10). Selvitetyn alueen ulko
puolelle jäänee alle 10 % koko vesistöalueen sade
tusalasta, koska merkittäville sadetusaloille ei
muualta ole saatavissa vettä ilman erikoistoimenpi
teitä.

Alueen vesistöt ovat vähäjärvisiä jokivesistöjä,
joiden kesäalivirtaama sattuu yleensä jo kesäkuun
loppupuolelle. Siksi saattaa virtaama runsaan kaste
luveden oton seurauksena ehtyä kokonaan tai ve
den Otto voi lyhytaikaisesti olla jopa virtaamaa
suurempi käytettäessä jokisuvantoihin varastoitu
nutta vettä.

5.152 Kasteluveden tarve

Yleistä

Suomessa, erityisesti rannikkoalueilla sataa kevät-
kesällä yleensä vähän. Niinpä valtaosa peltojen sa
detuksista suoritetaan kesäkuussa. Etenkin vilja-
kasvien sopiva sadetusaika rajoittuu kesäkuuhun,
sen sijaan juurikasvien, perunan ja nurmien kastelu
tarve jatkuu heinä—elokuulle. Keski- ja Itä-
Uudenmaan alueella käytettäneen peltoviljelyn kas
teluvedestä 35 % ennen kesäkuun puoltaväliä, 50
% kolmen viikon aikana kesäkuun puolivälistä
eteenpäin ja 15 % tämän ajanjakson jälkeen.

Käytetty vesimäärä sadetuskertaa kohti on ylei
sesti 30 mm. Sadetuskertojen lukumäärä vaihtelee
sääsuhteiden, viljelykasvien ja maalajien mukaan.
Kuivahkona vuonna on normaalin peltoviljelyn
kannattava sadetustarve keskimäärin 2 X 30 mm.

% ha ha ha ha % ha % ha %
Mankinjoki Manktin 17,0 2 890 $00 600 1 400 4$ 57 2,0 79 2,7
Espoonjoki Esbo å 15,$ 1 960 700 400 1 100 56 64 3,3 89 4,5
Vantaanjoki Vanda d 25,4 42 220 16 000 6 000 22 000 52 530 1,3 1 740 4,1
Sipoonjoki Sibbo å 25,9 5 700 2 100 900 3 000 53 30 0,5 99 1,7
Mäntsälänj. Mäntsätii d 28,0 21 440 7 500 3 100 10 600 49 170 0,8 647 3,0
Porvoonjoki Borgd d 27,9 34 750 10 400 5 600 16 000 46 263 0,$ 1 050 3,0
Ilolanjoki Iliby d 27,1 $ 390 2 300 1 200 3 500 48 9$ 1,2 206 2,5
Koskenkylänj. forsby d 27,0 24 460 $ 000 3 600 11 600 47 218 0,9 1 157 4,7
Loviisanjoki Lovisa i 25,1 3 090 1 500 300 1 800 58 56 1,8 170 5,5
Taasianjoki Iessjö d 25,8 13 620 5 700 1 900 7 600 56 256 1,9 790 5,8
Rannikko Kusten 18,9 22 050 6 350 3 550 9 900 45 255 1,2 447 2,0

Yhteensä 25,0 180 570 61 350 27 150 88 500 49 1 996 1,1 6 474 3,6
Sammanlagt
Total

Vesistöalue
Vattendragsomrdde
Watercourse

Taulukko 7. Peltoalan sekä sadetusala v. 1971 ja 1979 käytettävissä olleilla katustoilla vesistöaluettain.
Tabeli 7. Åkerareaten samt bevattningsarealen med de sprinklerantäggningar som var i bruk 1971 och 1979.
Table 7. field areas and average irrigation areas for the sprinkling equipment available in 1971 and 1979 in the drainge
basins of the watercourses.

Pelto
Åker
fields

Peltoala
Åkerareal
Field area

Kaikkiaan <1 kni Purojen ja Vesistön varrella
pääuo- ojien Invid en
masta varsilla vattendrag

Totatt <1 km Viä bäck- Adjancent to
frdn elter water body
huvud- åstrand
fåran

Keskimääräinen
sadetusala
v. 1971
Genomsrnttligt
bevattnings
omrdde år 1971
Average
irrigation area
in 1971

Kuivan vuoden
sadetusala
v. 1979
Torra drets
bevattnings
område år 1979
Irrigation area
in a dry year
in 1979

Total <1 km
from the
main
stream

By brooks
or ditches

peltoalasta
av dker
areaten
of total
field area

peltoalasta
av åker
arealen
of total
field area

peltoalasta
av åker
areaten
of total
field area
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Sadetusa la
Bevattningsareal
Sprinkling area

ha/a

Välitön haihtuminen on keskimäärin 15 %, joten
veden tarpeeksi muodostuu 70 mm eli 700 m3/ha
kastelukauden aikana.

Sadetuskalustot pyritään mitoittamaan siten, et
tä sadetettava peltoala voidaan kertaalleen sadettaa
10 vrk kuluessa. Vilkkain sadetuskausi on tavalli
sesti hyvin lyhyt, yleensä viikon pituinen ja se si
joittuu suunnittelualueella yleensä aikavälille
10.6.—25.6. Tällöin muodostuu keskikulutukseksi
hehtaaria kohti 30 m3/vrk eli 0,35 lis. Erikoisvilje
lyssä, jota suoritetaan yleensä suhteellisen pienellä
alueella, kasteluveden kulutus pinta-alayksikköä
kohti voi olla paljon suurempi ja se voi ajoittua pi
temmälle ajanjaksolle.

Ennuste kasteluveden tarpeesta

Kasteluennusteessa taloudellisen kastelun rajana on
pidetty yhden kilometrin etäisyyttä järvestä tai
suurehkosta vesiuomasta. Enintään tällä etäisyydel
lä vesistöstä on peltoa suunnittelualueella 61 350
ha eli noin 34 % koko peltoalasta. Veden saannin

Veden huippukulutus
Den maximala
vattentörbrukningen
Peak water consumption

vuoksi tulee kastelutoiminta rajoittumaan pääasias
sa tälle vyöhykkeelle.

Yli 1 km:n etäisyydelle pääuomasta jää puroja ja
ojia, joista voidaan saada luonnontilaisinakin jon
kin verran kasteluvettä. Niiden vesimääriä voidaan
lisätä pieniä varastoaltaita rakentamalla. Kartalta
on arvioitu, että noin 15 % suunnittelualueen pel
toalasta eli noin 27 000 ha olisi sellaisten purojen ja
ojien varsilla, joihin voitaisiin näin saada kastelu
vettä. Tällöin olisi alle 1 km:n etäisyydellä veden
saantipaikasta peltoa noin 88 500 ha eli noin puolet
peltoalasta.

Ennuste sadetuksen yleistymisestä perustuu
1970-luvun kehitykseen, Pellervo-Seuran Markki
natutkimuslaitoksen sadetuslaitetutkimukseen, pel
toalaan vesistön läheisyydessä ja olettamukseen, et
tä kasteluveden riittävyys turvataan. Sadetuslaite
tutkimuksen mukaan maassamme on yli 20 000
maatilaa, jotka aikovat hankkia sadetuslaitteet.
Näistä vasta 25 % on ne hankkinut. Suunnitelman
ennusteessa oletetaan, että sadetus lisääntyy tule
vaisuudessakin lähes samalla vauhdilla kuin 1970-lu
vulla kuitenkin niin, ettei sadetusala millään vesis

år
1980 vuosi

year

Kuva 10. Sadetusalan ja veden huipputarpeen kehitys Taasianjoen pääuoman varrella vuo
sina 1964—1980.
Bild 10. Ovanmarksbevattningens och toppvattenbehovets utveckling längs Tessjö ås huvud
fåra ren 1964—1980.
Fig. 10. Irrigation area and peak demand of water by the Taasianjoki River ja 1964—1980.
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töalueella nouse korkeammaksi kuin 30 % pelto
aLasta. Vuonna 2000 sadetusalan arvioidaan olevan
suunnittelualueella lähes 15 000 ha eli 2,3 kertainen
vuoden 1979 sadetusalaan verrattuna.

Verrattaessa vilkkaimman kastelukauden veden
tarve-ennustetta (taulukko 8) kunkin vesistön kes
kialivirtaamaan (MNQ) ja keskimäärin kerran kah
dessakymmenessä vuodessa toistuvaksi arvioituun
alivirtaamaan (NQ1,2& voidaan todeta, että kaste
luveden käyttö Taasianjoen vesistössä on jo nykyi
sin keskialivirtaamaa suurempi, joten kasteluun
käytetään kuivina vuosina joen suvantoihin varas
toitunutta vettä. Sama on odotettavissa Mäntsälän
joessa 1980-luvun alkupuolella ja Loviisanjoessa
1980-luvun lopussa. Ennustekauden lopulla lienee
veden puutetta myös Sipoonjoessa.

5.153 Kasteluveden saannin turvaaminen

Kasteluvedestä tulee ennustekaudella olemaan puu
tetta vain Taasianjoessa, Mäntsälänjoessa, Lovii
sanjoessa ja Sipoonjoessa. Kasteluveden turvaamis
ta Taasianjoen varrella on käsitelty tulvasuojelun
yhteydessä kohdassa 5.7.

Mäntsälänjoen varrella kasteluveden saannin
turvaaminen Päijänne-tunnelin avulla tai jollain
muulla vaihtoehdolla edellyttää yksityiskohtaisia
selvityksiä.

Loviisanjoen varrella kasteluveden saanti Lovii
sanjoesta voidaan turvata esim. pohjapadoilla tai
juoksuttamalla tarvittaessa kastelukausina lisävettä
Lapinjärvestä.

Sipoonjoessa kasteluveden riittävyys voidaan

Taulukko 8. Mahdollinen sadetusala ja kasteluveden tarve kuivana vuonna v. 1979, 1990 ja 2000 käytössä olevilla kalus
toilla verrattuna nykyisiin vesivaroihin. (MNQ keskialivirtaama, NQ1120 kerran 20 vuodessa toistuva alivirtaama)
Tabett 8. Den potentietia bevattnrngsarealen och behovet av bevattningsvatten under ett torrt sir med den åren 1979, 1990 och
2000 tittbudsstående sprinklerkapaciteten jämfärt med nuvarande vattentittgångar. (MNQ = medetlågvattenföring,
NQ1120 medettdgvattenföring 20 sir)
Table 8. Potential irrigation area and irrigation water demand in a dry year with the sprinkling equipment available in
1979, 1990 and 2000 compared with the present water resources. (MNQ mean low flow, NQ1120 = low flow recurring
once in 20 years)

Vesistöalue
Varteuäragsomrdde
Witcrcourse

Sadetusala Bevattningsareal
Potential trrlgatlon area

ha peltoalasta
av sikerarcalen
of field

Kasteluveden tarve Bevattningsbehov
Irrigation water demand

1000 m3ia Huippukulutus lis
Toppförbrukmng lis
Peak demand l/s

Mankiisjoki
Mankcin
Espoonjoki
Esbo si
Vantaanjoki
Vanda si
Sipoonjoki
Sibbo si
Mäntsälänjoki
Mäntsälä å
Porvoonjoki
Borgd si
Ilolanjoki
Iliby å
Koskenkylänjoki
Forsby si
Loviisanjoki
Lovisa si
Taasianjoki
Tessiö å
Rannikko

79 100 120 2,7

$9 120 140 4,5

1740 2900 3600 4,1

99 180 250 1,7

647 1 300 1 $00 3,0

1050 2000 2800 3,0

206 350 450 2,5

1157 2000 2500 4,7

170 300 410 5,5

790 1 300 1 $00 5,8

3,5 4,1 55 70 85

6,1 7,1 62 84 100

6,9 8,5 1 220 2030 2 520

3,2 4,4 70 126 175

6,1 8,4 450 910 1 265

5,$ 8,1 735 1 400 1 960

4,2 5,4 145 245 315

8,2 10,2 810 1 400 1 750

9,7 13,3 120 210 290

9,5 13,2 550 910 1 260

28 35 40 300 50

31 40 50 200 30

610 1 015 1 260 2 100 1 300

35 65 90 100 40

226 455 630 260 50

367 700 980 1 200 500

72 120 160 400 100

405 700 $75 1 300 500

60 105 145 100 30

277 455 630 150 50

1979 1990 2000 1979

Vesivarat
Vattentiltgdngar
Water resources

MNQ NQ11n

1990 2000 1979 1990 2000 1979 1990 2000 l/s l/s

Kusten 447 650 830 2,0 2,9 3,$ 315 455 580 156 255 290

Yhteensä
Sarnmanlagt
Total 6474 11 200 14 700 3,6 6,2 8,1 4532 7840 10300 2267 3 915 5 150 6 110 2650



turvata rakentamalla joen yläjuoksulle Paippisen
tekojärvi (vrt, kohta 5.68).

5.16 Pohjavesien suojelu
Suunnittelualueen useimmat taajamat sekä haja
asutus lähes kokonaisuudessaan käyttävät ennuste-
kaudella pohjavettä (kuva 7, taulukko 6), jonka pi
laantumisen estäminen on siten tarpeellista kaikki
alla. Erityisesti tulee kuitenkin suojata pohjavesiva
roja, joita tarvitaan suurten väestökeskusten ve
denhankintaan. Yleinen tavoite on laatia
yhdyskuntien vesilaitosten pohjavedenottamoille
suoja-aluesuunnitelmat, ja toteuttaa ne vesioikeu
den päätösten perusteella, ellei pohjaveden puhtaa
na säilymistä voida muutoin varmistaa vesilain
säännöksillä, alueiden ostolla, vuokrauksella tai
kaavamääräyksillä.

Myöhemmin syntyvää veden tarvetta varten ei
pohjavesiesiintymiä voida suojata vesioikeuden
päätöksillä, sillä vesilain perusteella suoja-alue voi
daan määrätä vain nykyisten tai rakenteilla olevien
vedenottamoiden ympärille. Näiden pohjavesiesiin
tymien suojelun maankäytölle asettamat rajoituk
set tulisi ottaa huomioon kaavoituksessa ja raken
nuslupaehdoissa.

Pohjavesialueita ei voida suojata kaavamaisesti,
vaan suojaamistoimenpiteiden tulisi aina perustua
paikallisiin olosuhteisiin. Niiden ankaruus määräy
tyy alueen vesivarojen tärkeyden perusteella. Toi
saalta suoja-aluemääräykset tulee asettaa siten, et
teivät suojaamiskustannukset ole kohtuuttomat
verrattuna likaantumisen todennäköisyyteen ja li
kaantumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Suoja-
alueelle asetetaan pohjavedenottamolta lähtien vyö
hykkeittäin lievenevät vaatimukset. Jos pohjaveden
tulevaa ottokohtaa ei riittävän hyvin tunneta, voi
daan määritellä alueen vesivarojen suojelemiseksi
tarvittavat yleiset vaatimukset, jotka koskevat ko
ko aluetta.

Pohj avesien laatua uhkaavat eniten maanalaiset
öljysäiliöt, kaatopaikat, erilaiset teollisuuslaitokset,
hautausmaat, soranotto ja maanrakennustyöt. Näi
tä riskejä voidaan välttää mm. menettelemällä seu
raavasti:
— Laitoksia tai varastoja, joissa käsitellään pohja

vedelle pilaantumisuhkaa aiheuttavia aineita,
kuten öljyjä, fenoleja ja myrkkyjä, ei tule si
joittaa vedenhankinnassa tärkeille alueille (ase
tus 283/62 muutoksineen).

— Soranottoa varten tulisi aina laatia suunnitel
ma, jossa otetaan huomioon pohjavesien suoje
lu. Tätä varten tärkeät pohjavesialueet tulisi
hydrogeologisesti kartoittaa ja osoittaa alueet,
joilla maa-aineksen otto saattaa aiheuttaa hait

taa pohjavesille.
— Tarvittaessa olisi myös käytettävä maastolii

kennelain (606/77) lääninhallitukselle suomaa
mahdollisuutta rajoittaa moottoriajoneuvojen
käyttöä myös pohjavesialueilla.

— Oljyvahinkojen torjunnassa tulisi erityisesti va
rautua tärkeiden pohjavesialueiden suojeluun.

— Uudet kaatopaikat on sijoitettava siten, ettei
niistä ole vaaraa pohjaveden puhtaudelle. Van
hat sorakuoppiin perustetut kaatopaikat on
poistettava käytöstä.

Suunnittelualueen nykyiset kaatopaikat on sijoi
tettu pohjavesien kannalta hyvin. Ainoastaan Tuu
sulan Terrisuon ja Pornaisten kaatopaikat sijaitse
vat tärkeillä pohjavesialueilla. Joissakin olosuhteis
sa myös tärkeän pohjavesialueen liepeillä sijaitsevis
ta kaatopaikoista saattaa aiheutua uhkaa pohjave
sille, samoin kuin sorakuoppiin perustetuista ja jo
lopetetuista kaatopaikoista, jotka sijaitsevat pohja
vedenottamon vedenmuodostumisalueilla.

Mikäli vedenhankintakäytössä olevalle pohja
vedenmuodostumisalueelle on jo sijoittunut asu
tusta, teollisuutta, soranottoa tai liikennetoiminto
ja, eikä pohjaveden likaantumisriskiä voida ilman
kohtuuttomia kustannuksia riittävästi pienentää,
on varauduttava uuden raakavesilähteen nopeaan
käyttöönottoon.

5.17 Kriisiajan vedenhankinta

Kriisiajan vedenhankinnalla tarkoitetaan poikkeuk
sellista tilannetta, jolloin vesilaitoksen vedenjakelu
estyy tai rajoittuu erittäin voimakkaasti ja niin pit
käksi ajaksi, että väestön normaali vedensaanti jou
dutaan turvaamaan erityisjärjestelyin. Tällaisia jär
jestelyjä ovat mm. vedenkuljelukset autoilla, veden
johtaminen tilapäisiä pintajohtoja tai eristettyjä
johtolinjoja käyttäen tiettyihin vedenjakelupistei
sun ja vedenkäytän voimakas rajoittaminen erikois
määräyksillä. Poikkeuksellinen tilanne voi syntyä
joko raakavesilähteen äkillisen saastumisen, veden
jakelulaitteiston laajamittaisen tai vaikeasti korjat
tavissa olevan vaurioitumisen tai käyttöveden laa
dun kannalta välttämättömän vedenkäsittelylaitok
sen tuhoutumisen seurauksena. Veden pilaantumi
nen käyttökelvottomaksi voi aiheutua veteen jou
tuneista radioaktiivisista, biologisista tai kemialli
sista saasteista, joita nimitetään yhteisnimellä
ABC-saasteet.

Pohjavedet ovat oleellisesti pintavesiä parem
massa turvassa ABC-saasteiden vaikutukseha, sillä
maaperällä on kyky fysikaalisten, kemiallisten ja
biologisten tapahtumien avulla sitoa ja myöskin ha
joittaa useimpia ABC-saasteita. Kun veden virtaus
maaperässä on yleensä hidasta, saasteet ehtivät me-

4 4O84O18O4
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nettää hajoamisen ja laimentumisen johdosta te
honsa suurelta osalta tai mahdollisesti kokonaan
ennen saapumistaan vedenottamolle. Tämän vuoksi
pohjavesilaitosten kohdalla on tarpeellista varautua
ainoastaan yksittäisen pohjavesiesiintymän saas
tumisesta aiheutuviin vedensaantiongelmiin.

Suunnittelualueen useimpien vesilaitosten ve
denhankinta perustuu pohjavesivarojen käyttöön,
mikä on edullista mahdollisissa poikkeustilanteissa.
Alueen pintavesilaitokset ovat kapasiteetiltaan suu
ria. Vesilaitosten vedenkäyttäjistä kolmeneljäsosaa
käyttääkin pintavettä. Huonoimmassa asemassa
ovat Helsinki ja Espoo, joiden vedenhankinta pe
rustuu lähes kokonaan pintaveden käyttöön. Hel
singin seudun välttämättömän vedensaannin tur
vaamiseksi ja tavanomaisten vedenjakeluhäiriöiden
vähentämiseksi on suunnitteilla johtoyhteys Hel
sinki-Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää. Tämän
yhteyden avulla kunnat voisivat käyttää alueensa
pohjavesivaroja vedenhankinnan hoitamiseksi
poikkeusoloissa. Kaikkialla tulisi varmistua siitä,
että riittävät maakerrokset suojaavat käytössä ole
vat pohjavesivarat ilmasta laskeutuvilta saasteilta.
Niiden pohjavettä käyttävien taajamien, joiden ve
denhankinta perustuu vain yhden ottamon käyt
töön, tulisi viimeistään ottamon taajennuksen yh
teydessä järjestää vedenhankintansa kahden erilli
sen raakavesilähteen varaan. Tällöin yhden raakave
silähteen käytön estyessä voidaan edelleen turvata
väestölle vähimmäistarvetta vastaava vedensaanti,
jonka katsotaan olevan noin 50 l/as/d.

5.2 Vesien kuormitus ja vesiensuojelu
5.21 Suunnitteluperusteet

Suunnittelualueella pyritään vesistöjen tilan ja
laadun säilyttämiseen tai parantamiseen niin, että
ne sopivat mahdollisimman monen eri käyttömuo
don tarpeisiin, erityisesti kelvollisen raakaveden
saannin ja virkistyskäytön turvaamiseen. Vesistöjen
tulisi rajoittettuja vesialueita lukuunottamatta ali
virtaamakausinakin kelvata uintiin ja kalastukseen.
Rannikon virkistys- ja suojelukäytön turvaaminen
on suunnitelman keskeisiä tavoitteita.

Suunnittelualueella on ominaista hajakuormituk
sen suuri osuus, pienet alivirtaamat ja järvien vä
hyys. Tämän vuoksi asetetun tavoitteen saavutta
minen edellyttää jätevesien tehokkaan käsittelyn
sekä purkupaikkojen oikean valinnan ohella joissa
kin vesistöissä alivirtaamien lisäystä. Rannikon vir
kistys- ja suojelukäytön turvaaminen edellyttää
etenkin Helsingin seudulla jätevesien tehokkaan
käsittelyn lisäksi niiden johtamista rannikkovesien
ulkopuolelle avomeren reuna-alueille.

Puhdistustavoitteita eräiden virtaavien vesistöjen
osalta on selvitetty. happitasapainolaskelmilla. Las
kelmissa on käytetty Streeter-Phelps -menetelmää.
Eräiden taajamien kohdalla on vaihtoehtoja vertail
tu myös kustannuslaskelmilla.

Suunnitelmassa on pääosin pitäydytty jo yleisesti
käytössä oleviin puhdistusmenetelmiin, joilla saa
vutettavat puhdistustehot ovat seuraavat:

tunnus puhdistusteho %
BHK7 P N

B 90 30 30
K 60 85 20

BK 90 85 30
K+B 90 90 30
B+K 90 90 30

Suurimmilta puhdistamoilta on lisäksi edellytet
ty tehokasta rinnakkaissaostusta vastaavaa puhdis
tustasoa. Tällä tarkoitetaan väljästi mitoitettua
rinnakkaissaostuslaitosta, jossa jäännöspitoisuus on
BHK7:n suhteen 20—25 mgO2/l ja kok. P:n suh
teen 0.7... 1.0 mgP/l. Eräissä tapauksissa purkuve
sistön tila saattaa vaatia myös ammoniumtypen vä
hentämistä jätevesistä. Biologisilla puhdistusmene
telmiltä ammoniumpitoisuutta voidaan vähentää
80...90 %, jolloin sen jäännöspitoisuus on 2...4
mg/l.

Suunnittelussa on lisäksi noudatettu seuraavia
jätevesien käsittelyn ja johtamisen periaatteita:

1. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa ns.
kuormituksen jatkuvan vähentämisen periaatet
ta, eli puhdistustasoa tulee nostaa käsittelytek
niikan ja sen taloudellisten soveltamismahdolli
suuksien edistyessä huomioon ottaen vesistön
käytön lisääntyvät vaatimukset.

2. Puhdistustehon vähimmäisvaatimuksena pide
tään 1980-luvun alkupuolella rinnakkaissaos
tuksella täydennetyllä biologisella puhdistuk
sella saavutettavaa puhdistustehoa.

3. Haitallisten typpiyhdisteiden poisto tulee ky
symykseen jo 1980-luvulla suurimmissa laitok
sissa, samalla kun BHK7:n ja fosforin poistoa
edelleenkin tehostetaan ottaen huomioon vesis
tön tilan ja sen käytön vaatimukset.

4. Rannikolla puhdistusvaatimus on sama kuin
muuallakin suunnittelualueella, mutta pääpaino
on ravinteiden vähentämisessä.

5. Toteutettaessa yhteistä viemäröintiä tulee jäte
veden käsittelyyn ryhtyä viivytyksittä. Yleensä
viemäriverkko tulisi rakentaa samanaikaisesti
vesijohtoverkon kanssa.

6. Yhdyskuntien puhdistamoille johdettavat teol
lisuusjätevedet on esikäsiteltävä niin, etteivät
ne aiheuta haittaa viemäriverkolle tai puhdista
mon toiminnalle eikä myrkyllisiä aineita, öljyä

käsittelytapa

biologinen
kemiallinen saostus
rinnakkaissaostus
etusaostus
jälkisaostus
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tai variaineita paase vesistoon.
Mikäli kahden tai useamman puhdistamon
yhdistämisestä ei aiheudu kohtuuttomia kus
tannuksia erillisratkaisuun verrattuna, tulisi va
lita yhteiskäsittely.

7. Jätevesien käsittely ja johtaminen tulisi hoitaa
keskitetysti, erityisesti suurten kaupunkien lä
hialueilla, joilla on esim. vesistön virkistys-
käyttöä runsaasti.

8. Mahdollisimman haitattoman purkupaikan va
lintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Jä
tevesiä ei saisi johtaa järviin vaan niiden ala
puolelle.

9. Puhdistamoille tulevia virtaamia on pyrittävä
tasaamaan niin, että virtaamavaihtelut eivät
häiritse puhdistusprosessia.

10. Vuotovesien määrää tulisi kaikin keinoin pie
nentää puhdistamoiden toimintavarmuuden ja
puhdistustuloksen parantamiseksi.

11. Hulevedet tulisi kapasiteetin salliessa käsitellä,
mikäli purkuvesistön käyttö sitä edellyttää.

5.22 Yhdyskuntien jatevedet
5.221 Yhdyskuntien jätevesikuormitus ja

ennusteet

Suunnittelualueella johdettiin yhteisiin viemäri
laitoksiin vuoden 1979 lopussa 990 000 asukkaan
jätevedet eli 87 % väestön jätevesistä (liitekartta 2).
Tämä jätevesimäärä yhdyskuntien viemärilaitoksiin
liittynyt teollisuus mukaan lukien oli 430 000 m3/d.

Yhdyskuntien jätevesien käsittelytilanne ja
kuormitukset vuonna 1979 sekä kuormitusennus
teet on esitetty taulukossa 9 ja kuvassa 12. Jätevesi
kuormitus on arvioitu viemärilaitoksen piirissä
olevien asukkaiden ja ominaiskuormituksen perus
teella siten, kuin Vesihallituksen tiedotuksessa 18
suositellaan.

Alueella on jo tähän mennessä vähennetty voi
makkaasti kuormitusta, sillä valtaosa jätevesistä kä
siteltiin vuoden 1980 alussa biologis-kemiallisesti.
Loviisan ja Porvoon sekä valtaosa Espoon ja Rii
himäen kaupunkien jätevesistä käsitellään kemialli
seen saostukseen perustuvissa puhdistamoissa. Jä
tevesien käsittelyä ei oltu järjestetty vuoden 1980
loppuun mennessä mm. Liljendaalissa ja Pukkilassa.

Biologinen yksikkö Espoon kaupungin Suomen
ojan jätevedenpuhdistamon tehostamiseksi on val
mistunut vuoden 1980 lopussa. Lahden kaupungin
Ali-Juhakkalan puhdistamon laajennus- ja tehos
tamistyö on valmistunut vuonna 1980. Riihimäen
kaupungin jätevesistä osa johdetaan kemiallisesti
käsiteltyinä vanhaan biologiseen puhdistamoon.
Orimattilan kunnassa on vuonna 1981 valmistunut

jälkisaostukseen perustuva uusi jätevedenpuhdis
tamo.

Suunnittelualueella on toteutettu useita mittavia
jäteveden johtamisen ja puhdistuksen kokonaisjär
jestelyjä. Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupun
git sekä Tuusulan kunta ovat perustaneet Keski-
Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton, jonka
tehtävänä on toimialueellaan huolehtia jätevesien
johtamisesta ja käsittelystä. Vantaan kaupungin jä
tevedet käsitellään Espoon Suomenojan sekä Hel
singin Viikin ja Vuosaaren puhdistamoilla. Viikin
puhdistamolle johdetaan myös Järvenpään, Kera
van ja Tuusulan eteläosan jätevedet. Vuonna 1980
tämän järjestelmän piiriin on liitetty Tuusulan
kunnan Kellokosken alueen jätevedet. Kauniaisten
kaupungin jätevedet johdetaan ja käsitellään Suo
menojan jätevedenpuhdistamolla (kuva 11).

Suomenojan puhdistamolta johdetaan puhdiste
tut jätevedet 8 km:n pituista purkutunnelia myö
ten avomerelle. Loviisan puhdistamolta tulevat jä
tevedet johdetaan purkuputkella Hudöfjärdenille.

5.222 Jätevesikuormituksen haittojen
vähentäminen

5.222.1 Meriviemärihankkeeseen ja
Katajaluodon purkutunneliin liittyvät
taajamat

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton
toimialueelta eli Järvenpään ja Keravan kaupunkien
sekä Tuusulan kunnan eteläosan ja Kellokosken
taajamien viemäriverkoista tulevat jätevedet johde
taan meriviemärissä (kuva 11) Helsingin kaupungin
Viikin jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevedet kä
sitellään ja tultaneen käsittelemään ainakin vuoteen
1995 saakka.

Meriviemärihankkeen vaikutusalueella ei tule sal
lia uusia jätevesien purkupaikkoja, vaan jätevedet
on johdettava nykyisiin viemäreihin. Nykyisten
erillisten purkupaikkojen määrää tulee vähentää
yhdistämällä ne meriviemäriin. Siihen tulee liittää
mm. Tuusulan Maantiekylän teollisuuslaitokset
Vantaan kaupungin viemäriverkon kautta 1980-lu
vun alussa. Tuusulan Jokelan taajaman liittäminen
meriviemäriin tulee selvittää nykyisen puhdistamon
uusimisen tai laajennuksen tullessa ajankohtaiseksi.

Vantaan kaupungin jätevedet on tarkoituksen
mukaista edelleen johtaa käsiteltäviksi sekä Espoon
että Helsingin kaupungin jätevedenpuhdistamoille.

Helsingin kaupungin viemäriverkosta tulevat jä
tevedet käsitellään kahdeksassa rinnakkaissaostuk
sella täydennetyssä biologisessa puhdistamossa,
joista jätevedet Vuosaarta lukuunottamatta johde
taan aivan rantavesiin. Jätevesien käsittelyä tulee
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Taulukko 9. Taaja-asutuksen jätevesikuormituksen kehitys vuoteen 2000.
Tabeil 9. Utvecklingen av avtoppsvattenbelastningen frdn tätortena fram till är 2000.
Table 9. Development in pollution loading from population centres up to the year 2000.

Kunta Vuosi Käsittely- Jätevettä Tuleva kuormitus Lähtevä kuormitus
taajama menetelmä

(liitek. 2, nro)
Kommun År Behandlings- Avtopps- Inkommanäe belastning Utgdenäe belastning

tätort metod vatten
(kartbilaga 2, nr)
Commune Year Treatment Sewage Treatment plant input Treatment plant output

population centre method flow
(Map Appendix 2, nr) BHK7 BHK7

P N BS7 P N BS7
30D7 BOD7

m3/d kg/d kg/ei kg/ei kg/d kg/ei kg/d
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

VANTAANJOEN VESISTÖ VANDA Ås VA?TENDRAG
Riihimäki (1) 1976 K ja K + B 13 435 81 363 3 547 7,0 340 1122

1979 KjaK+B 13832 93 411 2668 7,3 329 864
1990 BK 15000 120 450 3300 12,0 315 300
2000 BK 16500 140 540 4100 13,2 378 330

Hyvinkää Hyvinge: 1976 BK 11 381 69 340 1 985 17,0 225 558
Keskusta (2—4) 1979 BK 11 856 66 336 1 482 18,0 260 547

1990 BK 15000 120 480 2800 11,2 336 280
2000 BK 16000 130 510 3200 12,4 357 310

Kaukas (5, BS+BK) 1976 1 200 0,4 4 230 0,4 4 230
ja Ridasjärvi (6, BK) 1979 BS+BK, BK 355 1,7 10 144 0,3 4,4 14

1990 BS+BK, BK 400 2,0 13 200 0,6 9,0 20
2000 BS+BK, BK 450 2,2 15 220 0,7 10,0 23

Loppi Loppis: 1976 BK 88 0,6 4,7 90 0,5 5,7 21
Läyliäinen (7) 1979 BK 218 1,0 7,8 54 0,2 3,9 7

1990 BK 180 1,3 5,4 34 0,3 3,8 4,5
2000 BK 210 1,5 6,0 38 0,3 4,2 5,2

Tuusula Tusby: 1976 BK 259 1,3 6,6 26 0,2 4,8 3,3
Jokela (8) 1979 BK 602 3,1 16,0 6$ 0,6 13 13,0

1990 BK 1550 11,4 45 285 2,3 30 39
2000 BK 1 800 12 48 300 2,7 34 45

Keskusta ja 1976 BK ja E 232$ 18,5 $4 473 16,2 76 39$
Hyrylä 197$ Mukana Helsingissä Inkiuderat i Helsingfors

Kellokoski sekä 1976 E, BK 829 9,2 27,8 193 1,1 14,7 32
Kellokosken ja Ohkolan 1979 E, BK 710 10,6 29,2 190 4,0 20,0 $7
sairaalat: 1980 Mukana Helsingissä Inktuderat i Helsingfors

Nurmijärvi: 1976 BK 990 6,5 30 155 0,6 15 31
kirkonkylä (9) 1979 BK 2046 9,3 4$ 286 1,8 42 32

1990 BK 2400 16 65 405 2,4 45 48
2000 BK 2800 1$ 72 450 2,$ 50 56

Rajamäki (10) 1976 BK 1 269 13 53 371 1,5 23 39
1979 BK 1 550 8,9 48 230 1,8 33 40
1990 BK 1 950 13 57 385 2,0 38 39
2000 BK 2350 17 73 500 2,4 51 47

Klaukkala (11) 1976 BK $81 7,2 33 167 1,1 18 35
1979 BK 116$ 8,1 46 172 2,5 38 5$
1990 BK 2900 22 95 530 2,9 66 58
2000 BK 3 700 32 125 710 3,7 87 74
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Taulukko 9 jatkuu. Tabeljen 9fortsatrer. Table 9 continued.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Röykkä (12) 1976 BK 112 0,5 2,7 12 0,2 1,8 4,3

1979 BK 187 1,2 7,0 23 0,2 4,8 4,0

1990 BK 320 2,8 12 66 0,5 8,4 8,0

2000 BK 480 4,5 18 110 0,7 12,6 12

Kiljavan sairaala (13) 1976 BSK 300 1,7 4,7 25 0,3 3,6 4,5

1979 BSK 250 1,4 6,8 35 0,5 4,1 6,0

1990 Rajamäen puhdistamolle Till reningsverket i Rajamäki
2000

Perttula 1976 .. .. .. ..

1979 .. .. .. ..

1990 BK 330 3 11 55 0,3 7,7 8,3

2000 BK 450 4 15 85 0,5 10,5 11,3

Järvenpää: 1976 K, BK 5 860 70 192 964 14,0 142 334

Kaupunki ja 1979 BK Kaupungin vedet mukana Helsingissä Stadens vatten inkluäerat i Helsingfors

Sosiaali- 1990
sairaala (14) 2000

Vantaanjoen vesistö yhteensä 1976 38 932 278,9 1 145,5 8 238 60,1 873,6 2 812,1

1979 32 774 204,3 965,8 5 352 37,2 752,2 1 672,0

Vanda ås vattendrag 1990 40 030 312 1 233 $ 060 35 859 805

sammanlagt 2000 44 740 361 1 422 9 713 39 994 914

SIPOONJOEN VESISTÖ SIBBO Äs VA7TENDRAG

Sipoo Sibbo: 1976 BK 1 425 15 104 274 2,7 25 21

Kirkonkylä ja 1979 BK 1 685 13 61 228 2,0 48 18

ja Nikkilä (15) 1990 BK 2000 16 65 390 2,0 45 40

2000 BK 2 300 21 84 540 2,3 59 46

MÄNTSÄLÄNJOEN VESISTÖ MÄNTSÄLÄ Ås VA7TENDRAG

Mäntsälä: 1976 BK 220 1,4 4,$ 30 0,$ 3,5 3,5

Mäntsälän 1979 BK 265 2,1 4,0 19 0,1 2,5 1,2

talousoppilaitos (16) 1990 BK 300 2,0 5,0 25 0,5 3,5 7,5

2000 BK 300 2,0 5,0 25 0,5 3,5 7,5

Kirkonkylä (17) 1976 BK 741 7,4 41 111 1,2 12 14

1979 BK 1 195 9,0 41 130 3,2 33 53

1990 BK 2700 21 95 450 2,7 66 54

2000 BK 3 500 28 120 600 3,5 84 70

Sälinkää 1976 .. .. .. ..

1979
OO

1990 BK 130 0,7 3,0 15 0,1 2,1 3

2000 BK 160 0,8 3,8 19 0,2 2,5 4

Pornainen Borgnäs: 1976 BK 24 0,3 1,6 7,7 0,2 1,1 0,5

Kirkonkylä (1$) 1979 BK 91 0,4 3,3 6,0 0,1 1,9 1,3

1990 BK 240 1,9 8 44 0,3 5,6 6

2000 BK 320 2,9 11 65 0,5 7,7 8

Porvoon mlk. Borgd lkn: 1976 .. .. .. ..

Hinthaara (19) 1979 BK 30 0,2 0,7 3,5 0,1 0,5 0,6

1990 BK 170 0,9 4,0 25 0,2 2,8 4

2000 BK 230 1,2 5,0 28 0,2 3,5 6

Mäntsä]änjoen vesistö 1976 985 9,1 47,4 148,7 2,2 16,6 18,0

yhteensä 1979 1 581 11,7 49,0 158,5 3,5 37,9 56,1

Mäntsälä ås vattendrag 1990 3 540 27 115 558 3,$ 80 75

samrnanlagt 2000 4 510 35 145 737 4,9 101 96
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Taulukko 9 jatkuu. Tabelten 9fortsatter. Table 9 contjnued. —

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lo.

PORVOONJOEN VESISTÖ BORGÅ Ås VA7TENDRAG

Hollola: 1976 BK ja E 1 526 16 8$ 328 2,7 51,2 31,4
Salpakangas 1979 BK 1 610 19 $9 391 1,5 55 26
ja Herrafa (20) 1990 BK 4700 39 170 1 250 4,7 120 94

2000 BK 6000 60 210 1600 6,0 150 120

Lahti Lahtis: 1976 BK 46 767 743 2 574 24443 108 1101 3 468
(21—23) 1979 BK 43020 375 1698 12061 77 956 2141

1990 BK 47000 430 1 700 13500 47 1190 940
2000 BK 52 000 520 1 900 15 000 52 1 330 1 040

Orimattila: 1976 E .. .. .. ..

Pasina ja 1979 £ .. .. .. ..

Pennala 1990 BK 150 1 3 17 0,2 2,1 3,$
2000 BK 200 1 4 20 0,2 2,$ 5,0

Kirkonkylä (24) 1976 BK 1 $00 7,7 56 184 7,7 50 190
1979 BK 1 775 9,2 54 260 7,4 50 203
1990 B+K 3 $00 30 130 780 3,8 91 76
2000 B+K 4400 39 160 1100 4,4 112 88

Nastola: (25) 1976 BK 1 67$ 17,7 82,7 416,6 12,5 70,7 159,4
1979 BK 2483 33 170 1010 11 105 97
1990 BK 4800 38 150 1100 4,$ 105 96
2000 BK 6000 60 230 1 600 6,0 160 120

Pukkila: 1976 £ 40 0,6 2,2 13,9 0,6 2,2 13,9
Kirkonkylä 1979 £ 45 0,6 2,3 15 0,6 2,3 15

1990 BK 190 1,5 6,5 35 0,3 4,5 4,7
2000 BK 230 2,1 8,5 50 0,3 6,0 5,7

Askola: 1976 E 100 1,6 6,5 40,5 1,6 6,5 40,5
Kirkonkylä (26) 1979 E 114 1,7 6,8 43 1,7 6,$ 43

1990 BK 400 3,2 14 75 0,6 9,8 10
2000 BK 540 4,3 20 120 0,$ 14 13

Monninkylä (27) 1976 BK 206 1,1 6,$ 19,7 0,2 2,$ 4,4
1979 BK 210 1,8 8,9 50 0,5 4,7 9,4
1990 BK 370 3,0 12 70 0,6 8,4 9,3
2000 BK 500 3,9 18 105 0,8 12,6 12

Porvoonjoen vesistö 1976 52 117 787,7 2 $16,2 25 445,7 133,3 1 284,4 3 907,6
yhteensä 1979 49 257 440,3 2 029,0 13 830,0 99,7 1 179,8 2 534,4
Borgd ås vattendrag 1990 61 410 546 2 186 16 827 62 1 531 1 234
sammantagt 2000 69 $70 690 2 551 19 595 71 1 787 1 404

KOSKENKYLÄNJOEN VESISTÖ fORSBYÅS VATTENDRAG

Artjärvi Artsjö: 1976 BK 9 0,2 0,6 4,3 0,0 0,1 0,1
Kirkonkylä (2$) 1979 BK 36 0,4 1,5 15 0,0 0,3 0,3

1990 BK 160 1,2 5,5 29 0,2 3,$ 4,0
2000 BK 230 2,0 8,5 46 0,3 5,9 5,7

Lapinjärvi Lappträsk: 1976 E .. .. .. ..

Porlammi 1979 E 15 0,1 0,6 3,$ 0,1 0,6 3,8
1990 BK 110 0,8 3,7 18 0,2 2,5 2,8
2000 BK 140 1,2 5,0 27 0,2 3,5 3,5

Myrskylä Mörskom: 1976 £ 80 1,2 4,$ 30 1,2 4,$ 30
Kirkonkylä (29) 1979 E 80 1,2 4,$ 30 1,2 4,8 30

1990 BK 260 2,1 9,0 48 0,4 6,3 6,5
2000 BK 350 3,0 12 72 0,5 8,7 8,7

Liljendal: 1976 £ 12 0,2 0,8 5 0,2 0,$ 5
Sävträsk 1979 E 24 0,4 1,4 9 0,4 1,4 9

1990 BK 190 1,5 6,5 34 0,3 4,5 4,8
2000 BK 260 2,1 9,5 53 0,4 6,6 6,5
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Taulukko 9 jatkuu. Tabetien 9 fortsätter Table 9 continued.

1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10.

Pernaja Pernd: 1976 BK .. .. .. ..

Koskenkylä (30) 1979 BK 29 0,2 0,9 2,1 0,0 0,7 0,1

1990 BK 220 1,7 7,7 41 0,3 5,4 5,5

2000 BK 310 2,$ 11 65 0,4 7,7 7,7

Koskenkylänjoen vesistö 1976 101 1,6 6,2 39,3 1,4 5,7 35,1

yhteensä 1979 184 2,3 9,2 59,9 1,7 7,$ 43,2

Forsby ds vattenärag 1990 940 7,3 32 170 1,4 23 24

sammantagt 2000 1 290 11,1 46 263 1,$ 32 32

LOVIISANJOEN VESISTÖALUE LOVISA Ås VA7TENDRAG

Lapinjärvi Lappträsk: 1976 B 55 0,7 1,1 11 0,5 0,2 0,4

Alkoholistihuohola (31) 1979 BK 42 0,5 1,7 15 0,1 1,3 0,8

1990 BK 45 0,5 1,7 15 0,1 1,5 1,0

2000 BK 45 0,5 1,7 15 0,1 1,5 1,0

TAASIANJOEN VESISTÖ TESSJÖ Ås VA 7TENDRAG

Lapinjärvi Lappträsk: 1976 1 110 1,1 4,4 28 1,1 4,4 28

1979 BK 172 1,1 5,4 19 0,3 4,0 3,9

Kirkonkylä (32) 1990 BK 320 2,3 11 63 0,5 7,7 8,0

2000 BK 440 3,8 16 92 0,6 11 11

Pukaro 1976 E ., .. .. ..

1979 E .. .. .. ..

1990 BK 60 0,5 2,2 11 0,1 1,5 1,5

2000 BK 70 0,6 2,3 13 0,1 1,6 1,7

Ruotsinpyhtää Strömfors: 1976 E $0 1,3 5 31 1,3 5 31

Tesjoki (33) 1979 BK 292 2,3 13 45 0,3 6,$ 13

1990 BK 210 1,6 7 36 0,3 5,0 5,3

2000 BK 290 2,6 10 60 0,4 6,0 7,3

Taasianjoen vesistö 1976 190 2,4 9,4 59 2,4 9,4 59

yhteensä 1979 464 3,4 18,4 64 0,6 10,8 16,9

Tessjä ås vattenärag 1990 590 4,5 20 110 0,9 14 15

sammantagt 2000 800 7,0 28 165 1,1 19 20 —

Espoo ja Kauniainen 1976 K

Esbo och Granskulta: (34) 1979 K
1990 BK
2000 BK

1976 E
1979 E
1990 BK
2000 BK

Söderkulla (44) 1976 BK
1979 BK
1990 BK
2000 BK

430 1 844 9731 81 1 467 2821

371 1930 7830 57 1650 3210

840 3 100 21 000 91 2 100 1 $00

980 3 400 25 000 99 2 300 2 000

Mukana Helsingissä (70%) ja Espoossa (30%)

Inkluäerat i Helsingfors (70%) och Esbo (30%)

180 1,3 6,0 31 0,3 4,2 4,5

230 2,0 8,2 46 0,3 5,7 5,8

190 2,6 11 129 0,5 5,5 11

272 3,5 38 272 0,9 4,7 14

580 7,6 33 280 1,1 16 14

840 10 42 360 1,5 21 1$

RANNIKKO KUSTEN

46 928
57 187
91 000
99 000

Helsinki Helsingfors: (35—43) 1976 B, BK ja E 236 445 2283 9 864 66 722 1132 6 255 6 385

1979 BKjaE 264396 1967 9532 54005 324 7263 8595

1990 BK 350000 2600 9 500 $5 000 350 6650 7 000

2000 BK 360000 3000 11000 97000 360 7700 7200

Vantaa Vanda

Sipoo Sibbo:
Ostersundom



Tuusula Tusby:
Mäntsälä:

Kellokoski sekä Kellokosken ja
Ohkolan sairaalat

1,5 6,6 35 0,3 4,6 5,0
2,1 8,$ 48 0,4 6,2 6,3

B biologinen käsittely, biologisk behandling, biological treatment
BK rinnakkaissaostus, simuttanfdltntng, simultaneous preclpitatlon
BSK biologinen suodatus rinnakkaissaostuksella, biologisk filtering med simultanfätlning, trickling filter with

simultaneous precipitation
BS biologinen suodatus, biotogisk filtering, trickling filter
K kemiallinen käsittely, kemisk behanäting, chemical treatment
E = ei käsittelyä, ingen behandling, no treatment.

tehostaa 1 980-luvun alkupuolella tehokasta rinnak
kaissaostusta vastaavaksi.

Lähivesialueiden tilan parantamiseksi on jäteve
det johdettava ulommaksi merelle. Tätä varten on
laadittu Katajaluodon purkutunnelisuunnitelma.
Purkutunneliin on määrä johtaa Talin, Kyläsaaren,
Munkkisaaren ja Viikin viemäröintialueilta tulevat
jätevedet vuoden 1987 alusta lukien (KHO 20.11.
1980). Herttoniemen, Laajasalon ja Lauttasaaren
viemäröintialueet tulisi liittää Katajaluodon purku

järjestelmään 1980-luvun jälkipuolella. Vuosaaren
viemäröintialueen liittämistä purkutunneliin tulee
harkita myöhemmin uudelleen ottaen huomioon
toisaalta nykyisen purkualueen tila ja käytön kehit
tyminen sekä vaihtoehtoiset mahdollisuudet jäteve
sien käsittelyn tai purkujärjestelmän tehostamisek
si.

Talin viemäröintialueen jätevedet tulisi pyrkiä
johtamaan Kyläsaaren puhdistamolle jo 1980-luvun
alkupuolella, jolloin kaupungin länsipuolisten vesi-
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Taulukko 9 jatkuu. Tabetten 9 fortsatter. Table 9 continued.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 649
3 460
4 900
6 100

9 427
10305
11000
13000

14,9
43
43
57

36,6
51
82

100

5 30,1
4,4 55
4,9 110
6,1 150

63 393
104 1 070
160 1200
220 1 500

19$ $44
250 1 210
330 2 200
380 2 $00

39,1
9$
98

120

Porvoon mlk Borgå lkn:
taajamat (45)

Porvoo Borgd: (46)

Pernaja Pernå:
Kirkonkylä (47)

Isnäs (48)

Loviisa Lovisa: (49)

Järvenpää:

Kerava Kervo:

B ja BK
BK
BK
BK

K
K
BK
BK

BK
BK
BK
BK

BK
BK
BK
BK

K
K
BK
BK

17,6
14
11
13

192 390
230 394
230 220
260 260

1976
1979
1990
2000

1976
1979
1990
2000

1976
1979
1990
2000

1976
1979
1990
2000

1976
1979
1990
2000

1976
1979

116 1,2 6,1 43 1,1 3,3 4,6
38 0,6 1,9 13 0,1 1,0 0,4

150 1,1 5,0 26 0,2 3,5 3,7
170 1,6 6,5 37 0,2 4,5 4,2

0,4
0,1
0,2
0,2

2,7 4,2
1,4 0,4
3,3 3,2
4,1 4,0

58 1,2 6,4 26
22 0,2 2,8 5,8

130 1,0 4,7 24
160 1,4 5,8 32

3 633 21 94 385
4544 33 175 535
4400 37 150 950
4900 46 180 1 200

Mukana Helsingissä Inktuderat i Helsingfors

E
E

1990 BK 200
2000 BK 250

2,3 72 70
6,3 160 186
4,4 100 $4
4,9 120 98

Mäntsälä,
Ohkola

Rannikko 1976 298 446 2 790,5 12 086,5 7$ 273 1 239,9 8 027,6 9 724,9
yhteensä 1979 340 224 2 469,3 12 033,7 64 993 406,8 9 365,1 12 497,$
Kusten 1990 462540 3615 13295 110746 463 9222 9232
sammanlagt 2000 484 650 4 200 15 252 12$ 023 486 10 572 9 716
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alueiden tila nykyisestään ilmeisesti varsin nopeasti
paranisi.

Typen ja sen haitallisten yhdisteiden poiston
tarpeellisuus, poiston kustannukset ja siitä saatavat
hyödyt tulee selvittää.

5.222.2 Muut taajamat

Artjärvi

Nykyisen purkupaikan vaihtoehtoina on tarkastel
tu Taasianjokea ja Pyhäjärven luusuaa. Vaihtoeh
toiset ratkaisut ovat kuitenkin kustannuksiltaan
niin kalliita, ettei purkupaikan siirto ole tarkoituk
senmukaista, mikäli jätevesien määrä tai kuormitus
eivät oleellisesti kasva.

Askola

Nykyinen rinnakkaissaostuksella saavutettava puh
distustaso on sekä Monninkylässä että Vakkolassa
toistaiseksi riittävä.

Espoo

Suomenojan puhdistamo, jossa käsitellään myös
Kauniaisten kaupungin ja Vantaan kaupungin Iän
siosista tulevat jätevedet, on vuonna 1980 tehostet
tu rinnakkaissaostuslaitokseksi.

Koska toisaalta puhdistamolta johdettavien
suurten jätevesimäärien fosfori rehevöittää voi
makkaasti merialuetta ja toisaalta fosforia voidaan
poistaa tehokkaammin käsittelykustannusten silti
merkittävästi kohoamatta, tulee fosforipoistoa te
hostaa 1980-luvun alkupuolella tehostetulla rin
nakkaissaostuksella saavutettavalle puhdistustasol
le.

Hollola

Lahden kaupungin jätevesien käsittelyvaihtoehto
jen vertailussa on todettu, että myös Hollolan Sal
pakankaan jätevedet tulee käsitellä vähintään teho
kasta rinnakkaissaostusta vastaavalla puhdistusta
solla.

Herralaan on valmistunut rinnakkaissaostuksella
toimiva puhdistamo syksyllä 1981.

Hyvinkää

Hyvinkään kaupunkikeskustan jätevesien käsitte
lemiseksi on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa. Yhteis
puhdistuksessa Hyvinkään jätevedet käsiteltäisiin

Kaltevaan rakennettavassa uudessa keskuspuhdis
tamossa ja erillispuhdistuksessa nykyisissä kolmessa
puhdistamossa, joita- tarpeen mukaan tehostettai
sun ja laajennettaisiin. Yhteispuhdistuksessa ovat
kustannukset hieman pienemmät kuin erillispuh
distuksessa. Kun lisäksi vesiensuojelulliset seikat
puoltavat yhteispuhdistusta, on keskitetty puhdis
tus Kaltevassa Hyvinkään osalta suositeltavin
vaihtoehto.

Lisäksi on tarkasteltu Hyvinkään ja Riihimäen
jätevesien yhteispuhdistusta Kaltevassa, mutta jä
tevesien käsittely kummankin kaupungin omassa
puhdistamossa on todettu huomattavasti edulli
semmaksi.

Vaadittavan käsittelytason ai-vioimiseksi on
happitasapainolaskelmat tehty kahdella eri vaihto-
ehdolla, tehokkaalla rinnakkaissaostuksella ja jälki
saostuksella. Molempiin liittyi myös tehostettu ty
pen poisto. Jätevesien puhdistaminen jälkisaostusta
vastaavalla teholla ei toisi merkittävää parannusta
tehokkaalla rinnakkaissaostuksella saavutettavaan
puhdistukseen verrattuna, joten jätevedet tulee kä
sitellä tehokasta rinnakkaissaostusta vastaavalla te
holla, johon liittyy myös tehokas ammoniumtypen
poisto. Laskelmiin on sisällytetty myös Riihimäen
jätevedet, joten sama käsittelyvaatimus koskee
myös niitä.

Kaukasten ja Ridasjärven jätevedenpuhdistamoi
den teho riittänee toistaiseksi, mutta purkupaikko
jen siirtoa tulee tarvittaessa harkita.

Järvenpää

Järvenpään sosiaalisairaalan jätevesien johtaminen
meriviemäriin tulisi selvittää.

Lahti

Kaupungin jätevesien käsittely ja johtamisen rat
kaisemiseksi on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa:
A. Jätevedet käsitellään tehokasta rinnakkaissaos

tusta vastaavalla puhdistusteholla siten, että
BHK7-jäännöspitoisuus on enintään 25 mg/l.
Porvoonjoen happipitoisuuden väfiimmäisar
vot turvataan johtamalla tarvittaessa laimen
nusvettä Vesijärvestä.

B. Jätevesien käsittelyä tehostetaan joko jälkisaos
tuksella tai jälkisuodatuksella siten, että
BHK7-jäännöspitoisuus on enintään 10 mg/l.
Tarvittaessa johdetaan Vesijärvestä Porvoon
jokeen laimennusvettä happipitoisuuden vä
himmäisarvojen saavuttamiseksi.

C. Jätevedet käsitellään kuten A-vaihtoehdossa ja
lisäksi Porvoonjoen happipitoisuuden vähim
mäisarvojen saavuttamiseksi johdetaan Vesijär
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vestä laimennusvettä sekä rakennetaan Por
voonj okeen Ali-Juhakkalan ja Virenojankosken
välille ilmastusportaita.

Laskelmien mukaan ei Porvoonjoen yläjuoksun
happipitoisuuden vähimmäistavoitteen nostaminen
suuremmaksi kuin 2 mg/l paranna oleellisesti Por
voonjoen käyttökelpoisuutta. Puhdistamoilla mali
dollisten äkillisten häiriöiden vuoksi on 2 mg/l:n
happipitoisuustavoite kuitenkin liian riskialtis.
Tämän takia sekä toisaalta Porvoonjoen vesistön
keski- ja yläjuoksun käyttökelpoisuuden paranta
miseksi ja alajuoksun säilyttämiseksi vähintään
vuoden 1975 tasolla suositellaan C-vaihtoehtoa
toteutettavaksi siten, että Virenojankosken ja Ali
Juhakkalan välillä säilyy aina vähintään 4 mg/l happi
pitoisuus. Porvoonjoen yläjuoksukin täyttänee
tällöin vesistölle asetettavat vähimmäisvaatimuk
set.

Porvoonjoen happipitoisuuslaskelmissa on ole
tettu, että kaikki Lahden kaupungin jätevedet käsi
tellään vähintään tehokasta rinnakkaissaostusta
vastaavalla puhdistusteholla. Asetetun puhdistus
tavoitteen saavuttamiseksi oLisi ilmeisesti eräiden
puhdistamoa voimakkaasti kuormittavien teolli
suuslaitosten jätevedet esikäsiteltävä.

Lapinjärvi

Kirkonkylän ja Lapinjärven huoltoalan jäteveden
puhdistamoiden puhdistusteho on toistaiseksi riit
tävä.

Porlammin taajaman ja meijerin jätevesien käsit
telemiseksi tulee rakentaa rinnakkaissaostuksella
saatavaa puhdistustehoa vastaava puhdistamo 1980-
luvun alussa.

Liljendal

Kirkonkylän tulee 1 980-luvun alussa rakentaa puh
distamo, johon myös meijerin jätevedet tulisi joh
taa. Puhdistustehona tulee olla rinnakkaissaostusta
vastaava teho.

Loviisa

Loviisassa on suoraan kemialliseen saostukseen pe
rustuva j ätevedenpuhdistamo, jolla on saavutettu
suurin piirtein rinnakkaissaostusta vastaava teho.
Koska jätevedet johdetaan Valkonniemen kärjestä
Hudöfjärdenille, riittänee toistaiseksi rinnakkais
saostusta vastaava puhdistusteho.

Rinnakkaissaostusta vastaava puhdistusteho riittää
toistaiseksi.

Mäntsälä

Kirkonkylän jätevesien käsittelyvaihtoehtoina on
tarkasteltu rinnakkaissaostusta ja jälkisaostusta.
Jälkisaostuksella ei saavuteta merkittävää purkuve
sistön tilan paranemista välittömällä purkualueella,
joten käsittelymenetelmänä riittänee tehokas rin
nakkaissaostus, joka on saavutettavissa nykyisellä
puhdistamolla.

Maatalousoppilaitoksen jätevesien käsittelyme
netelmäksi riittää rinnakkaissaostus.

Nastola

Tehokasta rinnakkaissaostusta vastaava puhdistus
teho riittänee toistaiseksi. Sitä ei kuitenkaan vielä
ole nykyisellä puhdistamolla jatkuvasti saavutettu.

Nurmijärvi

Nykyisten rinnakkaissaostuslaitosten hoitoa tulee
tehostaa ja laitoksia tarvittaessa laajentaa niin, että
niillä saavutetaan tehokasta rinnakkaissaostusta
vastaava puhdistusteho. Lisäksi on pyrittävä mah
dollisimman hyvään ammoniumtypen poistoon.

Kiljavan sairaalan jätevedet olisi pyrittävä joh
tamaan Rajamäen puhdistamolle.

Orimattila

Uusi jälkisaostukseen perustuva puhdistamo on
valmistunut vuonna 1981. Jätevesien purkupaikka
na on Porvoonjoen Vääräkoski.

Pasinaan tulee rakentaa rinnakkaissaostuslaitos
1980-luvun alussa.

Pernaja

Nykyiset rinnakkaissaostuksella toimivat puhdis
tamot Isnäsissä, kirkonkylässä ja Koskenkylässä
ovat puhdistusteholtaan riittävät, mutta Isnäsissä
jätevesien haitalliset vaikutukset nykyisessä pur
kupaikassa ovat niin merkittävät, että tämä tulisi
siirtää Påsalöfjärdenin alueelle 1980-luvun puolivä
lissä.

Pornainen

Puhdistusteholtaan rinnakkaissaostus on riittävä,
mutta puhdistamoa tulisi laajentaa 1980-luvun
alussa.

Myrskylä
Porvoo

Jätevesien käsittelyä tulee tehostaa 1980-luvun al
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kupuolella biologisella käsittelyllä niin, että puh
distustaso vastaa tehokasta rinnakkaissaostusta. Jä
tevesien nykyinen purkupaikka Porvoonjoen suulla
on epäedullinen, joten myös purkupaikan siirtoa
tulee selvittää. Tämän vuoksi 1980-luvun puolivä
lissä tulisi jätevesien käsittelyteho ja purkupaikan
siirron tarve harkita uudelleen. Siihen mennessä
Porvoon kaupungin tulee laatia suunnitelma jäteve
sien purkupaikan siirtämisestä vesiensuojelullisesti
nykyistä edullisempaan paikkaan sekä selvitys siir
ron vaikutuksista vesialueiden tilaan ja käyttökel
poisuuteen.

Porvoon mlk

Jätevedet tulee käsitellä tehokasta rinnakkaissaos
tusta vastaavalla teholla, johon nykyisellä puhdis
tamolla on mahdollisuuksia.

Pukkila

Kirkonkylään tulee 1980-luvun alussa rakentaa rin
nakkaissaostuksella toimiva puhdistamo.

Riihimäki

Vaadittavaa puhdistustehoa on käsitelty Hyvin
kään kaupungin yhteydessä. Käsittelytehona tulee
olla tehokas rinnakaissaostus, johon liittyy tehokas
ammoniumtypen poisto.

Ruotsinpyhtää

Tesjoen taajaman jätevesien käsittelyssä riittää
toistaiseksi rinnakkaissaostuksella saavutettava te
ho.

Sipoo

Happitasapainolaskelmien perusteella tehokas rin
nakkaissaostus on toistaiseksi riittävä käsittelyteho
Nikkilän taajaman jätevesille. Söderkullassa on ny
kyinen käsittelymenetelmä toistaiseksi riittävä.

Östersundomin alueen jätevedet olisi tarkoituk
senmukaista johtaa Helsingin kaupungin viemäri
verkkoon sisäisen viemäriverkon rakentamisen yh
teydessä.

5.23 Teollisuuden jätevedet

Yhdyskuntien viemäriverkkoihin liittyneiden teol
lisuuslaitosten jätevesikuormitus sisältyy kuntien
kuormituslukuihin. Tässä käsitellään vain omatoi
misesti jätevedenpuhdistuksensa järjestäneitä teol
lisuuslaitoksia.

5.231 Teollisuuden jätevesikuormitus ja
ennusteet

Omatoimisesti jätevetensä käsittelevän teollisuu
den aiheuttama kuormitus (taulukko 10) kohdistuu
pääasiassa Porvoon maalaiskunnan Sköldvikin ja
Loviisan edustalle mereen sekä Vantaanjoen vesis
tön Luhtajokeen. Tarkkailuvelvollisia teollisuuslai
toksia on 26 (liite 1, liitekartta 2).

Oy Alko Ab

Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaiden jätevesimäärä
oli vuonna 1979 noin 1 800 m3/d. Se on viime vuo
sina hieman vähentynyt. Vantaanjoen vesistön
Luhtajokeen kohdistuva kuormitus väheni oleelli
sesti vuonna 1977 uuden puhdistamon valmistut

Taulukko 10. Omatoimisesti jätevetensä puhdistavan teollisuuden kuormitus v. 1979 suunnittelualueella.
labeti 10. Belastningen år 1979 frdn inäustri som själv renar sitt avtoppsvatten.
Table 10. Pollution loading from industry with separate treatment in the planning area in 1979.

Likainen jätevesi Smutsigt avtoppsvatten Process and sanitary water
Jäähdytysvesi Kylvatten Cooling water
BHK7 BS7 30D7
Kok? Tot? Tot P
KokN TotN TotN
Oljyä Olja Oils
Fenolit Fenoter ?henols
Kloor.alif.hiilivety Klor.attfkotväten Chlorinated aliphatic hydrocarbons
Dioktyyliftalaatti Dioktyliftalat Dioctyl phthalate

12,7 Mm3/a
1168,0 Mm3/a

153,0 t/a
227,0 t/a

5,0 t/a
22,0 t/a

1,0 t/a
15,0 t/a

0,1 t/a
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suuren ammoniumtyppikuormituksen. Jäteveden
rikinpoistostrippauksessa saadaan myös typpikuor
mitusta hieman alennetuksi. Tehokkaampi typen
poisto edellyttää strippausta emäksisissä olosuh
teissa. Biologisen puhdistamon ja jälkilammikon
toimintaa säätämällä voitaneen typen poistumaa
jonkin verran lisätä.

Muovitehtailta mereen joutuvien kloorattujen
40 27 1,1 hiilivetyjen määrä on viime vuosina vähentynyt se!
31 2$ 1,1 västi viemärikorjausten ansiosta. PVC-laitokselta
60 30 1,3 tulevan vinyylikloridikuormituksen osuus on tullut
70 30 1,6 merkittäväksi 1,2-dikioonetaanikuormituksen vä

hennyttyä. Vinyylikloriidin poistaminen on mah
dollista strippauslaitteistolla.

Kemiantehtaalla ja polystyreenitehtaalla jäteve
sien käsittely on ollut asianmukaista. Tärkeimpinä
lisätoimina voitaneen pitää vuotojen ja häiriöiden
ennaltaehkäisyä ja puhdistuslaitteiden häiriöttömän
toiminnan turvaamista.

Neste Oy Sköldvikfn teollisuuslaitokset

Porvoon maalaiskunnassa Neste Oy:n Sköldvikin
teollisuuden mereen kohdistuvaa kuormitusta en
nustettaessa oletetaan, että jätevedet käsitellään tu
levaisuudessa pääasiassa nykyisillä menetelmillä ja
että mahdollisten tuotannon lisäysten aiheuttama
lisäkuormitus poistetaan puhdistusta tehostamalla.
Ennusteen mukaan typpi- ja happea kuluttava
kuormitus pienenevät, mutta fosforikuormitus
kasvaa seuraavasti:

Vuosi Jätevesimäärä Vesistöön joutuva kuormitus

BHK7 kok N kok P
m3/d kg/d kg/d kg/d

1979 29 000 600 550 10
1980 32 000 340 560 18
1990 30 000 500 500 20
2000 35 000 500 500 20

Laitoksista mereen joutuvien öljyjen, fenolien,
kloorattujen huilivetyjen sekä muiden orgaanisten
aineiden määrät tullevat vähenemään parantuvien
puhdistusmenetelmien ansiosta.

Jäähdytysvesijärjestelmästä aiheutuu noin 500
MW:n lämpökuormitus mereen. Lämpökuormitus
tuskin lisääntyy merkittävästi.

Oljynjalostamoilla ja petrokemiantehtailla jäte
vesien puhdistuslaitteet ovat toimineet hyvin ja
kuormitus on ollut yleensä huomattavasti vesioi
keuden lupapäätöksen raja-arvojen alapuolella.
Kuormituksen vähentyessä yhä suurempi osa siitä
aiheutuu tilapäisistä häiriöistä.

Oljynjalostamon vetykrakkausyksikkö aiheuttaa

Imatran Voima Osakeyhtiö Loviisan
ydinvoimala

Loviisan ydinvoimalan mereen kohdistuva lämpö
kuormitus riippuu sähköntuotannon määrästä. Mi
käli molemmat yksiköt käyvät nimellisteholla,
kohdistuu mereen teholtaan noin 1 700 MW:n
lämpökuormitus. Voimalan normaalin käynnin ai
kana ravinne- ja orgaanisten aineiden kuormitus
pysyy vakiona.

5.232 Teollisuuden jätevesihaittojen
vähentäminen

Oy Alko Ah:n jätevesihaitat rajoittunevat Luhta
jokeen, johon kohdistuvasta jätevesikuormitukses
ta tehtaan osuus on noin kolmannes. Jätevesi
kuormituksen vähentämismahdollisuuksia olisi sel
vitettävä puhdistamon säätöjä ja ajotapoja tutki
malla. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sellais
ten vaikeasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden
poistamiseen, jotka eivät tule esiin BHK7-määri-
tyksessä, sekä väriä aiheuttavien aineiden hajotta
miseen. Huomiota olisi kiinnitettävä myös ammo
niumtypen poistoon.

Sköldvikin alueen teollisuuden haittojen vähen
tämistoimenpiteet tulee kohdistaa edelleen jäteve
sikuormituksen vähentämiseen. Myrkyllisten ja hi
taasti hajoavien aineiden päästöjä tulee vähentää
kaikissa alueen teollisuuslaitoksissa ja niihin liitty
vissä toiminnoissa. Ravinne- ja happea kuluttavan
kuormituksen kannalta merkittävimmät Sköldvikin
alueella ovat Neste Oy:n öljynjalostamot ja petro
kemiantehtaat, joissa erityisesti ammoniumtyppi

tua, mutta jätevesimäärän lisääntyessä se kasvanee
uudelleen seuraavasti:

Vuosi Jätevesimäärä Vesistöön joutuva kuormitus

BHK7 kok N kok P
m3/d kg/d kg/d kg/d

1979

1980

1990

2000

1 800

1 670

2 200

2 700

Puhdistamon kuormitusta on voitu vähentää
huomattavasti käyttämällä vuodesta 1977 alkaen
hiivan emävettä polttimolla prosessivetenä. Typen
poistuma puhdistamolla on ollut verrattain hyvä.
Sitä voitaneen vielä parantaa mm. säätötoimenpi
teillä.
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kuormituksen vähentämiseen olisi kiinnitettävä
huomiota.

Loviisan ydinvoimalan aiheuttamia haittoja voi
daan vähentää muuttamalla jäähdytysvesien purku
paikka ulommaksi merelle. Purkupaikan siirron
tarve on selvitettävä etenkin siinä tapauksessa, että
kolmas voimalayksikkö rakennetaan Loviisaan.
Kaukolämmön johtaminen ydinvoimalasta Helsin
kiin saattaa olla kustannuksiftaan kilpailykykyinen
vaihtoehto Helsingin seudulle rakennettavan ydin
voimalan kanssa. Koska tällöin mereen joutuvan jä
telämmön määrä merkittävästi vähenisi, on suunni
telmaa pidettävä vesiensuojelun kannalta suositel
tavana.

5.24 Hajakuormitus

Hajakuormituksella tarkoitetaan tässä vesiin maa-
perästä luontaisesti huuhtoutuvien aineiden sekä
ihmisen toiminnasta aiheutuvan, maaperän kautta
tai suoraan vesiin muuhun kuin keskitettyyn pur
kupaikkaan tulevan kuormituksen yhteismäärää.
Hajakuormitus on siten peräisin lähinnä maaperäs
tä, maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta.

5.241 Hajakuormituksen määrään vaikuttavat
tekijät

Hajakuormitus on alueella maan moniin muihin
osiin verrattuna suurta sen vuoksi, että hienojakoi
sia maalajeja, lähinnä savia, on paljon, pellon osuus
maa-alasta on suuri ja lannoitteiden käyttö runsas
ta. Myös kotieläimiä on runsaasti ja haja-asutus
verraten tiheää.

Tutkimukset osoittavat selvästi, että kun pellon
osuus maa-alasta lisääntyy, lisääntyy myös aineiden
huuhtoutuminen maaperästä vesistöön. Peltopro
sentti vaihtelee alueen eri osissa välillä 16—28 (tau
lukko 7). Koko maan keskimääräinen peltoprosent
ti on 9.

Peltojen lannoitus on erityisesti 1960—1970 -lu
vuilla lisännyt huuhtoutumiselle alttiiden ja samalla
vesistöä rehevöittävien ravinteiden määrää. Lan
noitteiden käytön kasvu pysähtyi lannoitusvuoden
1974—1975 huippulukemiin, jotka olivat suunnit
telualueella 42 kg/ha fosforia (koko maassa 34 kg
Piha) ja 97 kg/ha typpeä (84 kg N/ha)(Kemira Oy:n
myyntitilastot). Vastaavat määrät vuosina 1979—
1980 olivat 32 kg P/ha (28 kg P/ha) ja 94 kg N/ha
(83 kg N/ha).

Vesistöjä kuormittavia karjatalouden jäteaineita
ovat karjanlanta ja virtsa sekä säilörehua valmistet
taessa syntyvä puristemehu. Kotieläinten määrä on

alueella 1960-luvulta alkaen jatkuvasti vähentynyt
ja karjataloudesta peräisin oleva vesistökuormitus
lienee siis yleisesti vähentynyt. Kun karjanlanta le
vitetään viljelyksille pääosin syyskaudella, huuh
toutuu erityisesti typpeä syksyn sadekautena ja ke
vään sulamiskautena. Käytännössä karjatalouden
jätteistä pääsee vesistöihin niin vähäinen osa, ettei
yksistään jätemääristä voida luotettavasti päätellä
kuormitusta. Vaikka tämän osuus kokonaiskuor
mituksesta onkin suhteellisen vähäinen, saattaa se
eräillä alueilla alivirtaamien aikana jopa ratkaisevas
tikin huonontaa veden laatua.

Alueen maataloudessa on myös tekijöitä, jotka
vähentävät ravinteiden huuhtoutumista maan mui
hin osiin verrattuna. Sijoituslannoitus ja kastelu
ovat keskimääräistä yleisemmin käytössä, joten
mm. lannoiteravinteiden hyväksikäyttöaste on
korkea. Alueella on myös sangen korkea peltojen
salaojitusaste (taulukko 21) mikä merkitsee vähäis
tä fosforin huuhtoutumista vesistöihin.

Raja-asutus on maan muihin osiin verrattuna
varsin tiheää. Viemäriverkkojen ulkopuolella oli
vuoden 1979 lopussa koko alueella noin 145 000
asukasta eli 13 % väestöstä. Koska haja-asutuksen
talokohtaisesti viemäröidyille jätevesille on useim
miten järjestetty vain saostuskaivokäsittely, on
monilla tiheään asutuilla maaseutualueilla niiden ve
sistöjä kuormittava vaikutus verrattain suuri. Lo
ma-asutuksessa on jätevesien imeyttäminen maahan
yleisin menetelmä.

Hajakuormituksen osuus
kokonaiskuormituksesta

Hajakuormitus tietyissä vesistöissä voidaan arvioi
da siten, että jokisuussa havaittujen pitoisuuksien
ja virtaamien avulla arvioidaan vesistöalueelta me
reen tulevat kokonaisainemäärät, joista vähenne
tään jätevesien purkupaikoilla vesistöön johdetut
ainemäärät.

Alueen kaikkien jokien mukana kulkeutui Suo
menlahteen vuosina 1972—1976 arvion mukaan
vuosittain keskimäärin 250 t fosforia, 4 700 t typ
peä ja 80 000 t kiintoainetta. Alueen neljän pääve
sistön osuus näistä määristä oli keskimäärin 80 %
(taulukko 11). Mereen jokivesien mukana kulkeu
tuvien ravinteiden määrä vaihtelee suuresti eri vuo
sina lähinnä vesisuhteiden mukaan. Esimerkiksi
Vantaanjoki ja Porvoonjoki kuljettivat mereen
vuonna 1974 lähes neljä kertaa enemmän ravinteita
kuin vuonna 1975. Vuoden 1974 keskivirtaama näis
sä vesistöissä oli yli kaksinkertainen vuoteen 1975
verrattuna.

J ätevesikuormituksen osuus kokonaiskuormi
tuksesta vaihtelee eri vuosina huomattavasti. Tämä
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Taulukko 11. Mereen kohdistuva ravinne- ja kiintoainekuormitus v. 1972—1976 alueen neljästä päävesistöstä.
Tabeti 11. Årtig tiliförsel av närsalter och fast substans i havet från områdetsfyra största vattenärag dren 1972—1976.
Table 11. Annual nutrient and suspended solids input to the sea in 1972—1976 from the four main watercourses

of the area.

Vesistö Kokonais- Jätevesikuormituksen Hajakuormitus
kuormitus osuus

Vattendrag Total betastning Avloppsvatten- Diffusions belastning
betastningens andet

Watercourse Total input Portion due ro waste water Non-point source loading
(t/a) (%) (kg/km2/a)

P N P N P N Kiintoaine
Fast substans

Suspended solids

Koskenkylänjoki 16,7 356 0,7 0,1 18,0 400 4 400
Forsby ii

Porvoonjoki 79,6 1 436 38 15 39,1 966 13 200
Borgå å
Mäntsälänjoki 21,9 517 4,4 1,2 27,3 667 17 400
Mäntsätä å
Vantaanjoki $6,7 1 478 42 20 30,3 700 17 300
Vanda å

Yhteensä/keskimäärin
Sammanlagtfmedeltal 204 3 787 33 14 29,7 710
Total/average

johtuu pääosin hajakuormituksen määrän vaihte
luista. Vuosina 1972—1976 koko alueella keski
määrin 33% vesistöihin joutuvasta fosforista ja 14
% typestä oli peräisin jätevesistä. Vantaanjoen ve
sistössä jätevesien osuus oli suurin. Hajakuormi
tuksen osuus kokonaiskuormituksesta on suhteelli
sesti suurin Koskenkylänjoen ja Mäntsälänjoen ve
sistäalueilla.

Vuotuinen hajakuormitus on 1970-luvun alku
puoliskolla ollut alueen neljällä päävesistöalueella
keskimäärin 30 kg/km2 fosforia ja 710 kg/km2 typ
peä. Näin suuria arvoja on esiintynyt vain Varsi
nais-Suomessa, joka peltojen maalajin, peltoprosen
tin ja järvisyyden suhteen on suunnittelualueen kal
taista. Koko maan hajakuormitus on ollut huomat
tavasti pienempi.

Hajakuormituksen luonne

Hajakuormituksesta aiheutuvat haitat jäävät sen
suhteellista kuormitusosuutta (taulukko 11) huo
mattavasti pienemmiksi, sillä hajakuormitus kertyy
jokseenkm tasaisesti koko alueelta toisin kuin jäte
vesikuormitus. Lisäksi hajakuormituksesta tulee
vesistöön valtaosa tulvien aikana, kun jätevesi
kuormitus sen sijaan pysyy lähes samana myös ve
sistöjen alivirtaamakausina. Hajakuormituksen fos

forista lienee niin ikään vain noin puolet vesien le
ville käyttökelpoisessa muodossa, kun sen sijaan
fosfori jätevesissä on kokonaan leville käyttökel
poista.

5.242 Hajakuormitushaittojen vähentäminen

Hajakuormiruksen suhteellinen merkitys on jäteve
sien käsittelyn tehostuessa jatkuvasti kasvanut.
Alueen vesivarat ovat niukat ja tiheän asutuksen
tarpeet niiden käyttöön suuret, joten hajakuormi
tuksen vähentäminen tai sen kasvun pysäyttäminen
on täällä välttämättömämpää kuin yleensä muualla
maassa. Erityisen tarpeellista se on Vantaanjoen ja
Mäntsälänjoen vesistöalueilla, sillä Vantaanjoen
vettä käytetään vielä toistaiseksi pääkaupunkiseu
dun ja Mäntsälänjoen vettä Sköldvikin asutuksen ja
teollisuuden vedenhankintaan. Näissä vesistöissä
tulisikin yksityiskohtaisesti selvittää hajakuormi
tuslähteet ja mahdollisuudet kuormituksen vähen
tämiseen.

Suurin osa hajakuormituksesta on ravinteiden
luontaista huuhtoutumista maaperästä eli ns. luon
non kuormitusta, johon voidaan vaikuttaa lähinnä
eroosiota vähentämällä.
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Haja-asutuksen jätevesikuormituksen
vähentäminen

Haja-asumisesta aiheutuva vesien kuormitus riip
puu ratkaisevasti asuntojen varustetasosta, jonka
kohotessa ja erityisesti vesikäymälän yleistyessä ha
ja-asutuksen aiheuttama kuormitus on lisääntynyt
huomattavasti, sillä vesilain edellyttämän saostus
kaivon ravinteita poistava teho on varsin vähäinen.

Haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta voi
daan parhaiten vähentää suosimalla erilaisia luon
nonmenetelmiä kuten kuivakäymälöitä ja jätteiden
kompostointia sekä jätevesien maahanimeyttämis
tä. Erityisesti loma-asutuksessa järvien rannoilla ei
vesikäymälöitä tulisi sallia lainkaan.

Estämällä jätevesien suora pääsy vesistöihin voi
daan kuormitusta oleellisesti vähentää. Pienet mää
rät vesikäymälöiden jätevesiä voidaan yleensä
imeyttää maahan, jos alueen sijainti tai maaperän
laatu eivät sitä estä. Maahan imeytys edellyttää
yleensä, että kiinteät ainekset poistetaan jätevedes
tä esim. sakokaivoissa.

Tiheä haja-asutus olisi liitettävä ensisijaisesti
yleiseen viemäriverkkoon tai selvitettävä mahdolli
suudet tällaisen alueen jätevesien yhteiskäsitteiyyn.
Tämä koskee myös mm. lomahotelleja, lomakyliä
ja leirintäalueita.

Mikäli jätevesiä ei voida imeyttää maahan, kul
jettaa pois eikä johtaa yleiseen viemäriin ja puhdis
tamoon, voidaan kuormitusta vähentää johtamalla
ne vähävetiseen avo-ojaan, jossa niiden luontaisen
puhdistumisen on todettu olevan tehokasta läpi
vuoden.

Vesiensuojelun kannalta olisi edullista, jos ranta
kaavoihin sisällytettäisiin määräykset jätevesien ja
kiinteiden jätteiden käsittelystä.

Kotieläintaloudesta aiheutuvan kuormituksen
vähentäminen

Vesiensuojelu edellyttää, että kaikki karjatalouden
jäteaineet kerätään vesitiiviisiin altaisiin tai säiliöi
hin, jotta ne eivät pääsisi pinta- ja pohjavesiin. Eri
tyisesti nestemäisten jäteaineitten talteenottoon ei
ole kiinnitetty riittävästi huomiota, vaan ne pääste
tään usein valumaan suoraan vesiuomiin. Etenkin
säilörehun puristemehu voi aiheuttaa vakavia pai
kallisia haittoja mm. kalastolle. Varastotilojen tuli
si olla niin suuria, että kaikki jäteaineet ja katta
mattomissa varastoissa myös sadevedet mahtuvat
niihin sinä aikana, jolloin niiden levittäminen vilje
lyksille ei ole suotavaa tai järkevää. Kiinteää lantaa
voidaan varastoida myös pelloilla lantapattereissa.

Kotieläintalouden kaikkien jäteaineiden paras si
joituspaikka on viljelyksessä oleva pelto. Jäteaineita
saattaa kuitenkin huuhtoutua vesiuomiin runsaasti,
ellei noudateta asiaa koskevia vesiensuojeluohjeita.

Peltoviljelystä aiheutuvan kuormituksen
vähentäminen

Ravinteista etenkin fosfori huuhtoutuu pelloilta
suurelta osin maa-ainekseen sitoutuneena. Koska
valta-osa alueen pelloista on eroosiolle herkkiä sa
vimaita, voidaan vesien kuormitusta vähentää eroo
siota hillitsemällä. Nurmiviljely on tässä suhteessa
viljanviijelyä edullisempaa. Suunnittelualue on kui
tenkin viljanviljelyvaltaista. Salaojittamalla peltoja
voidaan pintavaluntaa ja näin ollen myös eroosiota
vähentää.

Lannoitteiden huuhtoutumista voidaan epäsuo
rasti vähentää ravinteiden hyväksikäyttöä tehosta
maila, mikä on edullista myös maanviljelyn kannal
ta. Tällöin ovat tärkeitä mm. oikeiden lannoite
määrien käyttö sekä oikea lannoitusajankohta ja
-tekniikka. Vesiensuojelun kannalta on edullista
jos lannoitteet levitetään sijoituslannoituksena ja
karjanlanta mullataan nopeasti. Kastelun on myös
todettu tehostavan lannoitteiden hyväksikäyttöä.

Ravinteet huuhtoutuvat peltoilta valtaosaltaan
sade- ja sulamiskausina keväällä ja syksyllä. Huuh
toutumisen määrään vaikuttaa ratkaisevasti se, pal
jonko peltomaassa on tuolloin huuhtoutumiselle
alttiita ravinteita. Sekä väkilannoitteet, että karjan
lanta olisikin vesiensuojeiun kannalta edullista le
vittää keväällä sulamiskauden päätyttyä eikä syys-ja
talvikaudella. Karjanlannan levitys voi olla pulmal
lista keväällä ajan niukkuuden vuoksi, mutta kun
ravinteet tulevat tällöin tehokkaasti kasvien hyö
dyksi, voidaan väkilannoitteiden määrää oleellisesti
vähentää. Nykyisten ohjeiden mukaan karjanlanta
tulisi levittää yleensä vain maan ollessa sulana. Ra
vinteita pidättävät myös puustoiset suojavyöhyk
keet vesistöjen varsilla.

Koska alueella viljellään runsaasti vilja- ja eri
koiskasveja, joille kasvinsuojelu on tärkeätä, käyte
tään siellä torjunta-aineita peltohehtaaria kohden
huomattavasti enemmän kuin keskimäärin koko
maassa. Vesiensuojelun kannalta tulisi torjunta-ai
neitten epäasiallista käyttöä välttää sekä huolehtia,
ettei niitä varastoinnin tai käytön aikana pääse ve
siuomiin eikä pohjavesiin.

Metsätaloudesta aiheutuvan kuormituksen
vähentäminen

Metsäojituksen ja metsänlannoituksen vaikutus ve
siin on Uudenmaan rannikolla vähäistä muuhun
kuormitukseen verrattuna. Metsänlannoituksissa
tulee silti kiinnittää vesiensuojeluun huomiota, jot
ta tarpeeton kuormitus väitetään. Lentolannoituk
sessakin voidaan huolellisella työllä estää ravintei
den pääsy suoraan lampiin ja vesiuomiin. Metsäta
loudellisissa ojituksissa voidaan humuksen ja kun-

5 408401804R
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toaineen pääsyä vesistöön estää esim. laskeutusal
taiden avulla.

5.3 Vesivoimatalous
Suunnittelualueella on putouskorkeudeltaan yli
yhden metrin koskia noin 60 kpl. Vantaanjoessa
Nurmijärvetiä sijaitseva Nukarikoski on putous
korkeudeltaan (25 m) alueen suurin koski. Energia-
sisällöltään suurin koski on Porvoonjoessa sijait
seva Strömsberginkoski.

Taulukko 12. Suunnittelualueella käytössä olevat vesivoimalaitokset.
Tabeti 12. De i bruk varande vattenkraftverken inom planeringsområdet.
Table 12. Water power plants in use in the planning area.

1 forsbynkosken vesilaitos Koskenkylänjoki
forsbyforsens kraftverk forsby å

2 Kuuskosken mylly ja
sähkölaitos

3 Strömsbergin sähkölaitos Porvoonjoki
Strömsbergs Borgd å
etektrzcttetsverk

4 Vakkolankosken mylly,
saha ja sähkölaitos

5 Naarkosken mylly ja
sähkölaitos

6 Tönnönkosken mylly

7

8 Halkiankosken mylly- ja
sähkölaitos

9 Hirvihaarankosken mylly

10 Vanhankaupungin koski Vantaanjoki
Gammetstadens fors Vanda å

Tikkurilankosken Keravanjoki
vesilaitos Kervo i
Dickursbyforsens
vattenverle

12 Kellokosken vesilaitos

Keski- ja Itä-Uudenmaan vesistöjen virtaamat ja
putoussuhteet ovat sähköntuotannon kannalta vaa
timattomia. Tilannetta huonontaa vielä sopivien
säännöstelyaltaiden puute. Käytössä olevilla 12 ve
sivoimalaitoksella (taulukko 12 ja liitekartta 2) on
kin vain paikallista merkitysta, sillä niiden tuotta
ma energia lienee keskimäärin vain 3 milj.kWh
vuodessa. Vesivoimalaitosten teho on yhteensä
noin 1 900 kW.

Merkittävimmät toiminnassa olevat vesivoima
laitokset sijaitsevat Porvoonjoen vesistössä, jossa
virtaamat tulevat lisääntymään jokeen Lahdesta
johdettavien jätevesien ja Vesijärvestä johdettavien

4,5 75 Rauma-Repola Oy

4,2 62 C.M. Creutz

11,0 330 Etelä-Suomen
Voima Oy
Sydfrnska Krafi Ah

5,7 170 Vakkolan Voima Oy

7,0 320 Vilho Perttilä

4,5 45 Pauli Haven

5,7 80 Etelä-Suomen
Voima Oy
Sydfrnska Kraft Ah

10 125 Halkiankoski Oy

5,5 45 Hirvihaaran mylly-
yhtymä

6,0 510 Helsingin kaupunki
Helsingfors stad

4,0 45 Vantaan kaupunki
Vanda stad

Liitek. 2 nro Vesivoimalaitos Vesistö Rak.putous Teho Omistaja
Kartbilaga 2, nr Vattenkraftverk Vattendrag Utbyggdfatlhöjd Effekt Agare
Max Appendix 2, nr Water power plant Watercourse Installed hydraulicCapacity Owner

head m kW

Laukkosken mylly ja
sähkölaitos

Mäntsälänjoki
Miintsälä d

11

Yhteensä
Sammantagt
Total

6,0 100 Kellokosken tehdas Oy

1 907 kW
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laimennusvesien johdosta. Kasvavien virtaamien
energiasisältö voidaan käyttää hyväksi lisäämällä
Vakkolankosken ja Strömsberginkosken voimalai
tosten rakennusastetta. Nykyisin on rakennusaste
Vakkolankoskessa 2 m3/s ja Strömsberginkoskessa
4m3/s. Vääräkoskeen on suunnitteilla uusi laitos.
Toimivien vesivoimalaitosten ja myllyjen toiminta-
edellytyksiä ei tulisi vesistöihin kohdistuvilla toi
menpiteillä heikentää, vaan etenkin vanhaa vesilai
tosten rakentamiskulttuuria edustavien vesimylly
jen toiminnan jatkuvuus tulisi turvata (vrt, kohta
5.8).

Suunnittelualueen vesistöjen vapaat kosket ovat
energiasisällöltään niin vähäisiä, ettei niiden vesi
voiman käyttöönotolla ole voimataloudellista mer
kitystä. Vapaat kosket tulisikin ensisijaisesti käyt
tää kalatalouden, vesien virkistyskäytön ja luon
nonsuojelun tarpeisiin.

5.4 Uitto ja alusliikenne
5.41 Uitto

Pahimpia lamavuosia lukuunottamatta on koko
maan teollisuusraakapuun käyttö ollut noin 40
Mm3 vuodessa. Suomenlahden rannikon teollisuus
on tästä käyttänyt noin 4,5 Mm3 vuodessa. Vesitse
on koko maan puunjalostusteollisuudelle toimitet
tu raakapuuta vajaat 10 Mm3 vuodessa, joista Suo
menlahdella on uitettu noin 0,5 Mm3 vuodessa.

Keski- ja Itä-Uusimaa on teollisuutensa kapasi
teettiin nähden puun ylituotantoaluetta. Alueella ei
ole suuria puunjalostuskeskittymiä. Ainoat uitto-
puuta käyttävät laitokset ovat Tampellan Tolkkis
ten saha, jonka raakapuun tarve on noin 400 000
m3/a, ja Pernajassa Rauma-Repolan Isnäsin saha,
jonka puuntarve on noin 200 000 m3/a (kuva 13).
Pääosa eli noin 90 % puusta tulee näille sahoille
maitse.

Keski- ja Itä-Uudellamaalla uitettavasta puusta
on suurin osa merialueen läpi kulkevaa. Rannikko
väylästö on osa miltein koko Suomen rannikon läpi
ulottuvasta uittoväylästä, joka lisäksi ulottuu Sai
maan kanavan kautta Iisalmen ja Nurmeksen kor
keuksille. Saimaan kanavan käyttö puutavaran kul
jetuksiin on ollut kasvamassa. Suunnittelualueen
sisävesistöissä on uitto sen sijaan lopetettu.

Uittosääntö on edelleen voimassa Espoonlahdet
la ja siihen laskevissa vesistöissä, Porvoonjoessa
Strömsberginkosken alapuolella ja lisäksi Kotkan ja
Loviisan kaupunkien välisellä saaristoväylällä. Nä
mä uittosäännöt tullaan tarpeettomina kumoa
maan.

Espoonlahden merialuetta koskeva uittosääntÖ

on vahvistettu jo 22.11.1889, mikä osoittaa, että
merialueella on järjestettyä uittoa tapahtunut jo
varsin kauan. Muulla osalla merialuetta puutavaran
veteenpano ja varastointi on tapahtunut yksityisoi
keudellisten sopimusten perusteella ilman uitto
saantoja.

Pitkän matkan nippuhinauksessa ovat kuljetus-
kustannukset muita kuljetusmuotoja alhaisemmat.
Parlamentaarisen liikennekomitean osamietinnössä
III (1975) todetaan mm: “Liikenteen työnjakopoli
tiikan kannalta uiton edistämistä sen edullisimmal
la käyttöalueella eli pitkän matkan raakapuunkulje
tuksissa on pidettävä tavoitteena. Tarvittavat val
tionvallan toimenpiteet liittyvät uittoväylän paran
tamiseen ja nipunsiirtolaitteiden rakentamiseen ja
ylläpitoon.” Vastaavia periaatelausumia sisältyy lii
kenneministeriön, metsähallituksen, tie- ja vesira
kennushallituksen ja vesihallituksen toimintaoh
jelmiin.

Meriuiton turvaamiseksi ja sen aseman järjestä
miseksi on metsähallituksen, Enso Gutzeit Oy:n,
Oy Fiskars Ab:n ja Tehdaspuu Oy:n vuonna 1966
perustama Suomenlahden hinausväylätoimikunta
laatinut vuonna 1970 valmistuneen Suomenlahden
hinausväylän kuntoonpanosuunnitelman. Suunni
telma käsittää ehdotukset puutavaran veteenpano
paikkojen ja suojasatamien rakentamisesta sekä eräi
den hinaukseen käytettävien väylien syventämis- ja
viitoitustöistä. Lisäksi on suunnitelmassa ehdotus
uittosäännöksi. Hankkeen edelleen kehittelyä var
ten ja rakennustöiden koordinoimiseksi ovat met
sähallitus, merenkulkuhallitus ja tie- ja vesiraken
nushallitus perustaneet erityisen työryhmän, jonka
tarkistama yleissuunnitelma on valmistunut vuon
na 1976 (kuva 13). Suunnitelma on jo eräiltä osil
taan toteutettu. Vesilain mukainen katselmustoi
mitus on saatettu päätökseen vuonna 1981 ja uitto-
sääntö tultaneen vesioikeudessa vahvistamaan
1980-luvun alussa.

Suunnittelualueen rannikolla on käytössä kaksi
puutavaran veteenpudotuspaikkaa, Hangelbyn pu
dotuspaikka Sipoossa ja Koskenkylän pudotus
paikka Pernajassa (kuva 13). Hinausväylän kuntoon
panosuunnitelmaan sisältyy pudotuspaikan saami
nen myös Espoonlahden alueelle. Hangelbystä on
aikaisemmin pudotettu puutavaraa noin 40 000
m3/a. Viime vuosina ei Hangelbytä ole käytetty,
mutta paikkaa pidetään edelleen tarpeellisena.
Suunnitelman mukaan pudotuspaikan kuntoonpa

yhteydessä on tarkoitus valtion toimesta ra
kentaa myös venesatama. Koskenkylästä on jatku
vasti pudotettu puutavaraa 20 000—30 000 m3/a.

5.42 Alusliikenne

Suunnittelualueen rannikon satamat välittivät lähes



---- Uittoväylä. Flottningsled. Floating
channel.

Pudotus- tai suojapaikan väylä tms.
‘‘- Led till utvältnings- eller skyddsplats.

Floating channel branch-off.

o Pudotuspaikka. Utvältningsplats. Timber
Iaunching site.

Suojapaikka. Skyddsplats. She!ter area.

O Kuormantekopaikka. Lastningsplats.
Loading site.

O Saha. Såg. Saw milj.

O Tehdas. Fabrik. Factory.

19 Satama,nro;taulukkol3. Hamn,nr;
tabell 13. Harbour. indx nr; table 13.

Kuva 13. Suomenlahden hinausväylä, satamat
ja uittopuuta käyttävät teollisuuslaitokset.
Bild 13. Finska vikens bogseringsled, hamnarna
och industriantäggningar som använder flott
ningsvirke.
fig. 13. The coastat timber floating cbannets,
barbours and wood-processing ptants using
floated timber.

SUOMENLAHTI
HNSKA WKEN Pohjak*rtta Ø mrniusbaflkus
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40 % maamme meritse kuljetettavasta ulkomaanta
varaliikenteestä vuonna 1979. Alueen suurimmat
teollisuus- ja tavaraliikenteen satamat ovat Sköld
vikin, Helsingin, Valkon, Svartbäckin, Tolkkisten
ja Isnäsin satamat (kuva 13, liitekartta 2, taulukko
13). Sköldvikin öljysatama on liikenteeltään maan
suurin tavarasatama. Helsingin satama taas on
maan suurin yksikkötavaran tuontisatama, jonka
kautta kuljetetaan 70 % maan kulutustavaratuon
nista. Sköldvikin satamaa, Helsingin kaupungin sa
tamia ja Helsingin Vuosaaren satamaa käyttää
myös kotimaan liikenne.

Ulkomaan matkustajaliikennettä alueella välittää
lähinnä Helsingin Eteläsatama, jota viime vuosina
on käyttänyt 1,3...1,4 miljoonaa matkustajaa vuo
sittain (kohta 5.64). Lisäksi Helsingin paikallista
linja-, tilaus- tai yhteysvesiliikennettä käyttää vuo
sittain noin 1,5 miljoonaa henkeä. Tie- ja vesira
kennushallituksen vuoden 1980 vesiliikennetilaston
mukaan Porvoon satama on palvellut vuosittain yli
20 000 matkustajaa, joista noin 20 % on käyttänyt
paikallisliikennettä.

Helsingin kalasatamat ovat välittäneet noin 4
M.kg ja Loviisan Valkon satama yli 3 M.kg ka
laa vuosittain. Pienemmistä kalastussatamista ovat
kalaa välittäneet mm. Tirmo Porvoossa noin 0,7
M.kg, Kuggen Porvoon maalaiskunnassa yli 0,5
M.kg ja Ornvik Sipoossa noin 1 M.kg vuodessa (lii
tekartta 2). Liikenneministeriön asettama työryhmä
on vuonna 1976 ehdottanut keskuskalastussatama
verkkoon kuuluviksi jalostussatamiksi Helsinkiä ja
Loviisan Valkoa sekä purkaussatamaksi Kalkstran
dia Sipoossa. Helsingin virallisen kalasataman,
Verkkosaaren, käyttöä rajoittaa matala silta, ja osa
kalastusaluksista käyttää Eteläsatamaa.

Satamiin johtavien väylien nykyiset kulkusyvyy
det on esitetty taulukossa 13. Loviisaan johtavan
väylän kulkusyvyyttä on tarkoitus syventää 8,0
m:iin. Isnäsin satamaan johtavan väylän syventämi
sestä 6,1 m:iin on tehty aloite. Helsingissä on
suunniteltu lähinnä hiilikuljetuksia varten korkein
taan 13 m:n väylien ruoppaamista Vuosaareen sekä
välille Harmaja-Kustaanmiekka-Hanasaari. Lisäksi
on suunniteltu 5,5 m:n väylää Espoon Suomenojal
le.

Satamien laajentamiseen on tarvetta etenkin
Helsingin seudulla. Helsingin kaupungin Satama-
laitos on ehdottanut Ruoholahden täyttöä Länsisa
taman laajentamiseksi ja Verkkosaaren kalasataman
siirtoa Herttoniemeen Sörnäisten sataman laajen
tamiseksi. Satamalaitos haluaa myös varata alueen
uudelle sataman osalle yksikkötavaraliikennettä
varten. Helsingin kaupungin Energialaitos on eh
dottanut Vuosaareen hiilisatamaa voimalaitoksen
yhteyteen.

Rannikon öljy- ja kemikaalikuljetukset muodos

tavat vesialueille ja rannoille riskejä, joita tulisi te
hokkaasti pyrkiä pienentämään. Laivojen jätepääs
töjen supistamiseksi tulisi satamien jätteiden vas
taanottokykyä parantaa. Satamien j ätehuollon jär
jestäminen kuuluu jätehuoltolain (673/78) ja alus
jätelain (300/79) mukaan satamien haltijoille.
Kustannukset voidaan periä jätehuoltopalvelujen
käyttäjiltä. Satamien jätehuoltotoimikunta on
vuonna 1980 selvittänyt satamien jätehuollon ny
kytilaa ja tarvetta sekä jätehuollon teknisen toteu
tuksen mahdollisuuksia ja kustannusten jakoa.

5.5 Kalatalous
5.51 Kalan- ja ravuntuotto

Merialue

Merialueen kalalajisto on monipuolinen. Espoon,
Helsingin ja Sipoon merialueelta on tavattu 72 la
jia, joista 52 on alueella luonnostaan vakinaisia, 15
satunnaisia ja 4 istutettuja. Näistä pyydetään noin
20 lajia. Ympäristötekijät kuten suolapitoisuus, sy
vyyssuhteet ja rehevöityminen vaikuttavat lajien
esiintymiseen. Puhtailla ja lievästi rehevöityneillä
alueilla esiintyvät etenkin ahven, hauki, kampela,
kiiski, kilohaili, kuha, kuore, lahna, lohi, made, me
ritaimen, silakka, särki ja turska. Rehevillä ja erit
täin rehevillä rannikon osilla on runsaasti mm. ah
venta, kiiskeä, lahnaa, pasuria, silakkaa ja särkeä.
Merialueen rehevöityessä ns. vähempiarvoisten
kalalajien osuus biomassasta on siis kasvanut. Vael
luskalajokien patoamiset ovat vähentäneet lohika
loja myös merialueella. Itämeren lievä rehevöitymi
nen on voimistunut pelaagisten kalalajien (silakka,
kilohaili) kantoja ulapoilla.

Itämeren vuotuinen kalansaalis oli 1970-luvun
alussa noin 20 kg/ha, merialueen eteläosissa 30—40
kg/ha. Nykyisin pyyntiä rajoitetaan kansainvälisin
sopimuksin. Silakan saaliskapasiteetti Suomenlah
della on jo saavutettu. Kilohailin osalta Suomi ei
nykyisin käytä koko kiintiötään. Silakan ja kilohai
lin saaliit voivat ajoittain olla suuriakin, kun kala
parvet kutuaikoina kerääntyvät ulapoilta saaris
toon.

Nykyisten tutkimusten mukaan saavutettiin
Helsingin edustalla kuhan saaliskapasiteetti jo
1970-luvun alussa ja nykyisin on myös lahnan saa
liskapasiteetti lähes saavutettu, joten niiden saaliit
eivät kasva kalastusta lisäämällä. Sen sijaan meriku
tuisen siian saaliin lisäämiseen on biologiset edelly
tykset Pernajan edustalla.

Alueen sisävesistöissä esiintyy ainakin 27 kalala
jia, joista yleisimmät saaliskalat ovat ahven, hauki,
lahna, made ja särki. Muita ovat ankerias, järvitai
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Taulukko 13. Suunnittelualueen tärkeimpien satamien ulkomaantavaraliikenne ja tuloväylän kutkusyvyys v. 1979.
Tabeti 13. Utrikeshandeln via planeringsomr1dets viktigaste hamnar och farledens äjup ir 1979.
Table 13. foreign trade through the most important ports in the planning area, navigation depths in 1979.

Kuva 13, nro Kunta Tuonti Vienti Yhteensä Tavaran laatu Tuloväylän
Liitekartta 2 satama kulkysyvyys
Bilä 13, nr Kommun Import Export Sammantagt Godsets art Farteäens
Kartbitaga 2 hamn farhara äjup
Fig. 13, nr Commune lmports Exports lotal Type of goods Depth of
Map Appendix 2harbour (t) ft) (t) navigation channel

(m)

He]sinki 3 404 244 419 175 4 823 419
Helsingfors

1 Länsisamata Metsäteollisuustuotteita, yk- 11,0
Västrä hamnen sikkötavaraa, viljaa, autoja

Skogsindustriprodukter, styc
kegods, spannmål, bitar

2 Eteläsatama yksikkötavaraa 9,1
Söära hamnen Styckegods

3 Sörnäinen Metsäteollisuustuotteita, yk- 9,0
Sörnäs sikkötavaraa, hiiltä

Skogsindustriprodukter, stycke
goäs, kot

4 Herttoniemi Öljyä, kemikaaleja 8,0
Herttonäs Olja, kerrnkatier

5 L.aajasalo Öljyä 9,6
Degerö Olja

Helsinki
Helsingfors

6 Vuosaari 11 016 11 016 Raaka-aineita 7,5
Noräsjö Råvaror

Porvoo rnlk
Borgd lkn

7 Sköldvik 10230 400 929 237 11159637 Nestemäisiä polttoaineita 15,3
fiytande bränslen

8 Tolkkinen 3 910 81 067 84 978 Metsäteollisuustuotteita, 7,0
Tolkis muoveja, raaka-aineita

Skogstndustriprodukter,
plast, råvaror

9 Svartbäck 42021 48 863 90884 Kemikaaleja 7,3
Kemikalier

Pernaja
Perna

10 Isnäs 23 081 23 081 Metsäteollisuustuotteita 4,2
Skogsindustriprodukter

Loviisa
Lovisa

11 Vaiko 106 621 285 235 391 860 Metsäteoltisuustuotteita, 7,3
Valkom yksikkötavaraa, raaka-aineita

Skogsindustriprodzikter, stycke
gods, råvaror
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men, karppi, kiiski, kirjolohi, kivisimppu, kuha,
kuore, meritaimen, muikku, pasuri, pikkunahkiai
nen, puronieriä, purotaimen, ruutana, salakka, sii
ka, sorva, sulkava, suutari, säyne, turpa, törö ja
vimpa.

Padot ovat muuttaneet jokivesistöjen kalastoa
huomattavasti luonnontilaan verrattuna estäessään
merestä nousseiden vaelluskalojen kulun ja poikas
tuotannon (esim. Vantaanjoki, Porvoonjoki, Kos
kenkylänjoki ja Mäntsälänjoki). Vesien likaantumi
nen on rajoittanut arvokkaimpien kalalajien menes
tymismahdollisuuksia ja vaikuttanut voimakkaasti
etenkin Porvoonjoen kalantuotantoon. Lisäksi
perkaukset ovat muuttaneet kalojen oleskelu- ja ii
sääntymisalueita.

Nykyisin vaelluskalat voivat nousta Mankinjoen,
Espoonjoen, Sipoonjoen, Porvoonjoen, Ilolanjoen
ja Taasianjoen alaosille noin 5—10 km:n matkalla.
Taimenen lisäksi pyrkivät alueen vaelluskalajokiin
nousemaan mm. kuore, lahna, made, nahkiainen,
säyne ja vimpa.

Suunnittelualueen rapukannat ovat nykyisin
yleensä heikkoja. Rapuruttoa on havaittu 1960-lu
vulla ainakin Koskenkylänjoen, Ilolanjoen, Por
voonjoen, Mäntsälänjoen, Sipoonjoen ja Vantaan-
joen vesistöissä. Nykyisin on hyvä rapukanta Suo
järvessä (Mäntsälänjoki) ja Rusutjärvessä (Vantaan-
joki). Lisäksi on rapua mm. Artjärven järvissä,
Myrskylän Kirkkojärvessä ja Sopajärvessä, Huntti
järvessä (Mäntsälä), Tuusulanjärvessä sekä Mäntsä
länjoessa, Vantaanjoessa, Keravanjoessa, Palojoes
sa, Koskenkylänjoessa, Hirvihaaranjoessa ja Por
voonjoessa.

5.52 Kalatalouden merkitys alueella
5.521 Ammatti- ja sivuammattikalastus

Suunnittelualueella harjoitetaan ammattikalastusta
vain merellä (kuva 14). Tärkeimmät pyyntimuodot
ovat avomeritroolaus, rannikkokalastus sekä lohen
ja taimenen siimapyynti. Avomeritroolaus on niistä
tärkein ja sillä pyydetäänkin 50—70 % silakkasaa
liista.

Rannikkokalastuksen pääsaalislajit ovat silakka,
kilohaili, turska, lahna, kuha ja hauki sekä paikoi
tellen made. Kokonaissaaliista muodostaa silakka
määrältään 80—90 % ja arvoltaan 60—70 %.
Vuonna 1979 voidaan ammattikalastajien koko
naissaaliin alueella arvioida olleen lähes 9,5 Mkg,
josta silakkaa oli 84 %. Lohen ja taimenen suma
pyynnissä on Helsingin edustan merialue merkittä
vä. Myöskin Itä-Uudellamaalla pyydetään lohta ra
joitetusti pintasiimoilla. Lohen pyyntialueet ovat
pääasiassa avomerellä. Vuonna 1978 voidaan am

mattikalastajien arvioida saaneen alueella noin 45 t

lohta ja taimenta.
Kalastus työllistää alueella yli 100 ammatti- ja lä

hes 140 sivuammattikalastajaa sekä myös mm. pyyn
tivälineteollisuutta, kalanjalostusta ja kalakauppaa.
Suunnittelualueen kunnissa on lukuisia kalan
markkinointiliikkeitä. Näiden välitys- ja markki
nointialueet ulottuvat osin suunnittelualueen ul
kopuolelle. Kalasatamia on käsitelty kohdassa 5.42.

5.522 Kotitarve- ja virkistyskalastus

Suunnittelualueella lienee noin 150 000 kotitarve
ja virkistyskalastajaa. Nämä tekevät arvion mukaan
vuosittain keskimäärin yli 20 kalastusmatkaa. Asu
tuksen sijainnista päätellen yli puolet kalastusmat
koista suuntautuu merialueelle. Vuonna 1978 voi
daan virkistyskalastajien kokonaissaaliin alueella
arvioida olleen vajaa 1,8 Mkg. Helsingin edustalla
lienee kotitarve- ja virkistyskalastajien saalis kes
kimäärin 35 kg vuodessa mokakuntaa kohden.

Keski- ja Itä-Uudellamaalla oli Uudenmaan ka
lastuskuntien ja -seurojen liiton mukaan vuonna
1978 yhteensä 40 vesialuetta, joille myönnettiin
virkistyskalastuslupia. Näiden pinta-ala oli yhteen
sä 21 820 ha, ja se jakaantui kunnittain seuraavasti:

— Pääasiassa merialuetta
Helsinki, Sipoo ja Porvoon mlk noin 11 000 ha,
Espoo noin 5 000 ha.

— Meri- ja sisävesialuetta
Porvoo 404 ha ja Ruotsinpyhtää 343 ha.

— Sisävesialuetta
Artjärvi 1 950 ha, Lapinjärvi 150 ha, Myrskytä
435 ha, Mäntsälä 1 223 ha, Nurmijärvi 360 ha,
Orimattila 400 ha, Pornainen 230 ha ja Tuusula
325 ha.

5.53 Kalanviljely sekä kala- ja rapukantojen
hoito

Kalanviljely on alueella vähäistä. Luonnonravinto
lammikoiden pinta-ala oli vuonna 1980 yhteensä
noin 15 ha. Niissä on kasvatettu siikaa ja kuhaa 1-
kesäiseksi sekä haukea esikesäiseksi. Lisäksi on kas
vatettu vähäisiä määriä muiden lajien kuten lahnan,
suutarin ja karpin poikasia. Vuotuinen poikastuot
to vastaa yhteensä noin 100 000 kesänvanhaa istu
kasta. Varsinaisia kalanviljely- tai kalankasvatuslai
toksia alueella ei ole.

Kalataloudellisia hoitotoimia suorittavat lähinnä
yksityiset vesialueiden omistajat, kalastuskunnat,
kalastushoitoyhtymät sekä kalastaja- ja kalastus-



Ammattikalastuspaikka: Plats för yrkestiske:
Sites of commercial fishing:

x Sitakka (pohjatrool i kalastusalueet ym -

päröity). Strömming (bottenträlni ngsom
rådena inringade). BaItic herring
(encircled. bottom trawling areas).

Kilohaili. Vassbuk. Sprat.

Suomukala ja made. Fjällfisk och lake.
Scale fish and burbot.

c Lohi. Lax.SaImon.

Luonnonravintolammikko, nro; tauluk
04 ko 15. Naturnärin9sdamm, nr; tabeli 15.

Pond for natural feeding of young fish.
nr; table 15.

Kuva 14. Ammattikalastuksessa tärkeät alueet,
ehdotuksia luonnonravintolammikoiksi ja alku
peräisessä käytössään tarpeettomat patoraken
teet.
Bild 14. Viktiga områden för yrkesfisket, för
slag till naturnäringsdammar och dammbygg
nader som biivit onödiga för sitt ursprungliga
ändamål.
Fig. 14. Areas important for cornmercial
fisbing, proposedflsbnutrftion ponds; obsotete
dam structures.

Tarpeeton patorakenne,nro; tau
‘-9 lukko 14. Överflödig dammbyggnad,

nr; tabeil 14. Obsolete dam, nr;
table 14.

SUOMENLAHTI
FINSKA VIKEN Pohjkirtt* Ø mnrnitt*usiaIllrus
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seurat. Kalastuskuntien muodostamia vesialueko
konaisuuksia käsittäviä kalastushoitoyhtymiä on
toistaiseksi vain Artjärvellä käsittäen Pyhäjärven,
Säyhteen ja Villikkalanjärven, Porvoonjoen vesis
tössä käsittäen Porvoonjoen keskiosan ja Ojajärven
sekä Ilolanjoen vesistössä käsittäen Veckjärven.

Tärkeämpiä hoitotoimia ovat olleet kalanpoikas
ten istutukset, joskin niitä on rajoittanut jossain
määrin istukkaiden puute. Taloudellisesti tärkein
merkitys on viime vuosina ollut meritaimenen istu
tuksilla, ja ne ovat parantaneet selvästi Uudella
maalla lajin kalastusmahdollisuuksia. Suomenlah
den meritaimentoimikunta aloitti kuntien vapaaeh
toisen rahoituksen turvin vaelluskokoisten meri
taimenien istutukset Suomenlahden rannikkovesiin
vuonna 1970. Se istutti yhteensä 500 000 istukasta
1970-luvulla. Nykyisin sen istutustavoite on
100 000 istukasta vuosittain. Lisäksi on suunnitte
lualueelle istutettu mm. ankeriasta, haukea, järvi

taimenta, karppia, kuhaa, lahnaa, meritaimenta,
muikkua, purotaimenta, siikaa, suutaria sekä rapua.

Istutukset ja muu kalavesien hoito on suunnitel
tu tähan saakka pääasiassa paikallisten hoitotoi
mien tulosten perusteella. Varsinaisia tutkimuksiin
nojautuvia kalakantojen hoitosuunnitelmia on laa
dittu Helsingin merialueelle, Tuusulanjärvelle, Bo
dominjärvelle, Porvoonjoelle sekä Vantaanjoelle.

Vesioikeudellisten hoitovelvoitteiden tarkoituk
sena on korvata vesistöön kohdistuneiden toimen
piteiden kalastolle aiheuttamat haitat joko kala-
kannan hoitomaksuina tai hoitotoimina kuten ka
lanistutuksina. Suunnittelualueelle oli vuoden 1980
loppuun mennessä annettu kaikkiaan 26 päätöstä,
joihin sisältyy kalakannan hoitovelvoitteita.

5.54 Kalatalouden edistäminen
5.541 Yleisten edellytysten parantaminen

Valtio tukee ammattikalastajia, jotta kalastusam
matti olisi turvattu ja kalastuksen tulot vakaat.
Vuonna 1979 esitti kalatalouden tavoitekomitea
kalastusvakuutusavustuksiin käytettävän määrära
han lisäämistä sekä eräitä muita täydennyksiä kalas
tusvakuutuslakiin. Se edellytti, että kalansaaliin
hintatuen maksamista nopeutetaan. Määrärahaa ka
lan kuljetusavustuksiin esitettiin lisättäväksi. Myös
elintarviketeollisuuden kalaraaka-aine esitettiin
otettavaksi kuljetusavustusten piiriin. Komitea
esitti lisäksi eräitä toimia kalastajien sosiaaliturvan
parantamiseksi, kalastajien meri- ja työturvallisuu
den parantamista sekä kalastolle aiheutuvien va
hinkojen tutkimusten tehostamista.

Kalatalouden tavoitekomitea piti tärkeänä riit
tävien edellytysten luontia kaikkien kansalaisten
virkistyskalastukselle ottaen kuitenkin ensisijaisesti

huomioon ammattikalastaj ien ja toimeentulokseen
kalastavien edut ja kalakantojen turvaamisen niitä
lisäämällä ja monipuolistamalla. Kalanviljelytoi
minnalle esitettiin luotavaksi ohjelma, joka ottaa
huomioon sen eri sektoreiden tavoitteet ja tehtävät
ja jossa velvoitteet määritellään. Valtion osuudeksi
esitettiin emokalakantojen ylläpitämistä sekä mä
din ja pikkupoikasten tuotantoa maamme kalanvil
jelytoiminnalle. Luonnonravintoviljelyssä lammi
koiden suunnittelu ja rakentaminen esitettiin pe
rustuvaksi valtakunnallisiin ja alueellisiin kalata
loussuunnitelmiin.

5.542 Kalataloudellinen suunnittelu

Alueellisten kalataloussuunnitelmien laatiminen tu
lisi aloittaa valtakunnallisia suuntaviivoja noudat
ten myös Keski- ja Itä-Uudellamaalla. Niissä tulisi
selvittää mahdollisuudet mm. kalanviljelyyn ja
-kasvatukseen sekä vähän hyödynnettyjen lajien
käyttöönottamiseen. Kiireellisimpiä suunnittelu-
kohteita ovat merialue ja joet, joihin kohdistuu
eniten virkistyskäyttöpainetta, kuten Espoonjoki,
Mankinjoki ja Vantaanjoki sivuhaaroineen.

Ammattikalastuksessa sekä kotitarve- ja virkis
tyskalastuksessa olisi voitava käyttää riittävän laa
joja vesialueita. Tämä edellyttää mm. vesialueiden
jakojen välttämistä.

5.543 Kalojen ja rapujen elinympäristö

Koska kalastuksen edellytyksiin vaikuttavat ratkai
sevasti vesistön laatu ja tila, tulisi sille tärkeät alu
eet säilyttää mahdollisimman hyvälaatuisina. Meri-
alue on tärkeää kalastusaluetta, ja Artjärven Pyhä-
järvi, Villikkalanjärvi ja Säyhtee muodostavat
alueen laajimman yhtenäisen järvikalastusalueen.
Suunnitelmassa esitetyt vesiensuojelutoimenpiteet
parantavat veden laatua mm. Porvoonjoessa, Van
taanjoen vesistössä sekä Porvoon, Espoon ja Hel
singin edustan merialueilla.

Vesistöä muuttavia hankkeita suunniteltaessa tu
lee sen ja siihen liittyvien vesialueiden kalataloudel
linen tila selvittää hyvissä ajoin lopullisia päätöksiä
ja niiden vaikutusten arviointia varten. Tällöin tu
lee ottaa huomioon alueen merkitys myös kutu- ja
poikastuotantoalueena. Kalataloudelliset selvityk
set koskevat suunnittelualueella mm. soranottoa
merialueelta, Suomenlahden uittoväylän kuntoon
panoa, venesatamien sijoittamista sekä ruoppauksia
ja räjäytyksiä väylätöiden yhteydessä, vesistöjärjes
telyitä sekä jätevesien johtamista.

Vesistön kunnostusta (kohta 5.6) kuten veden-
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Taulukko 14. Alkuperäisessä käytössään tarpeettomat patorakenteet.
Tabeti 14. För sin ursprungtiga användning onöäiga äammbyggnader.
Table 14. Obsolete dam stmctures.

Kuva 14, nro Vesistö Vattendrag Watercourse Kunta Kommun Commune
Bitä 14, nr Koski fors Rapids
Fig. 14, nr

1. 2. 3.

Taasianjoki Tessjö å
1 Holminkoski Lapinjärvi Lappträsk

Ruotsinpyhtää Strömfors

Loviisanjoki Lovisa å
2 Kuggomfors Lapinjärvi Lappträsk
3 Andersbyfors Lapinjärvi Lappträsk

Koskenkylänjoki forsby d
4 Sävträskinkoski Sävträsksfors Ldjendahl

5 Mickelspiltominkoski Micketspiltomsfors Liljendahl

6 Seppälänkoski Lapinjärvi Lappträsk
7 Kartanonkoski Lapinjärvi Lappträsk
8 Lapiokoski Lapinjärvi Lappträsk
9 Hietaman myllypato Artjärvi Artsjö

Ilolanjoki Jiiby å
10 flolankoski Iltbyfors Porvoon mlk Borgå tk
11 Sanisbackankoski Sanisbackaforsen Porvoon mlk Borgd tie
12 Vävarsbackankoski Vävarsbackaforsen Porvoon mlk Borgå Ik

Porvoonjoki Borga å
13 Hiirikoski Askola
14 Syvänojankosket Pukkila
15 Keiturinkoski Kärkölä

Mäntsälänjoki Mäntsätä d
16 Veckoski Porvoon mlk Borgd tk
17 Niinikoski Pornainen Borgnås
18 Lahankoski Pornainen Borgnäs
19 Nummistenkosld Mäntsälä

Sipoonjoki Sibbo å
20 Hindsbynkoski Hindsbyforsen Sipoo Sibbo

Vantaanjoki Vanda å
21 Vantaankoski Vanda forsen Vantaa Vanda
22 Myllymäenkoski Nurmijärvi
23 Nukarinkoski Nurmijärvi

Keravanjoki Kervo å
24 Kirkonkylänkoski Vantaa Vanda

(vaihtoehtona kunnostus,
som atternativ restaurering,

Tuusulanjoki Tusby å
25 Tuusulanjärven säännöstelypato Tuusula Tusby

Tusby träsks regteringsdam
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pinnan nostoa, säannöstelyjen tarkistuksia, vesi
kasvillisuuden poistoa ja alivirtaamien lisäämistä
(kohta 5.7) suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee
kalataloudelliset näkökohdat ottaa huomioon.
Kunnostuksen jälkeen saattaa mm. parantunut ve
sistön tila kohentaa kalastoa ja ravustoa.

Alueen kaikissa päävesistöissä on kalojen kulkua
vaikeuttavia patorakennelmia. Näistä osa on käy
nyt tarpeettomiksi alkuperäiseen tarkoitukseensa.
Patojen poistaminen tai rakenteiden muuttaminen
saattavat mahdollistaa kalojen nousun niiden ohit
se. Eräissä tapauksissa on suuri putous niin lyhyellä
matkalla, ettei kala pääse nousemaan koskessa. Täl
löin voidaan nousua auttaa kosken tai padon ohit
tavalla kalatiellä. Padon poistaminen tai muut
taminen edellyttää yksityiskohtaisen suunnitelman
laatimista ja yleensä vesioikeuden lupaa. Vesistön
rehevöityminen saattaa myös rajoittaa kunnostus
toimenpiteen kalataloudellista hyötyä. Myös hank
keen vaikutukset vesien muihin käyttömuotoihin,
ympäristöön ja kulttuurihistoriallisiin tekijöihin
tulee ottaa huomioon. Korvaamalla pato esim, te
kokoskityyppisellä pohjapadolla voidaan estää
useat haitat. Alustavan selvityksen mukaan on alu
eella 25 alkuperäiseen tarkoitukseensa tarpeetto
maksi käynyttä patorakennelmaa (kuva 14, tauluk
ko 14).

5.544 Kalanviljely

Kalavesien käytön ja hoidon tehostaminen on Ii-

sännyt istutuskalojen tarvetta. Myös kansainvälisin
sopimuksin Suomelle määräytyvät istutusvelvoit
teet ovat lisänneet etenkin lohikalojen istukastar
vetta. Siian, hauen ja kuhan istukkaat ovat edulli
simmin tuotettavissa luonnonravintolammikoissa.
Lohikalojen istukkaat tuotettaneen tulevaisuudes
sakin pääasiassa kalanviljelylaitoksissa, joita maas
samme ei ole vielä riittävästi.

Alueen nykyiset luonnonravintolammikot, yh
teensä noin 15 ha, ovat varsinkin siian ja kuhan
kasvatukseen täysin riittämättömät. Pääosa istutet
tavista kaloista tuodaan nykyään alueen ulkopuo
lelta, osa Pohjois-Suomesta saakka. Alustavassa pe
ruskarttojen avulla tapahtuneessa tarkastelussa ar
vioitiin yhdeksän kohteen soveltuvan luonnonra
vintolammikoiden rakentamiseen (Vesihallituksen
tiedotus n:o 161). Jatkotutkimuksissa ovat näistä
Niinijärvi ja Kytöstensuo osoittautuneet soveliaiksi
paikoiksi. Lamminjärven ja Tihajan osalta selvityk
siä tulisi vielä jatkaa (kuva 14, taulukko 15). Muut
kokonaissuunnitelmaehdotuksessa esitetyt kohteet
ovat osoittautuneet soveltumattomiksi. Tutki
mukset myös uusien luonnonravintolammikko
paikkojen löytämiseksi ovat käynnissä.

Yhden tai useamman kalanviljetylaitoksen raken
tamista Etelä-Suomeen edellyttää merialueen ja
Etelä-Suomen kalanhoitosuunnitelmien ja -velvoit
teiden toteuttaminen. Veden laadun ja riittävyyden
perusteella soveltunee laitoksen sijoituspaikaksi
suunnittelualueella vain Pyhäjärven alue Lapinjär
vellä.

Taulukko 15. Ehdotuksia luonnonravintolammikoiksi.
TabeIl 15. förslag till naturnäringsdammar.
Table 15. Proposed fish-nutntion ponds.

Kuva 14, Kohde Vesistö Lasku-uoma Kunta Pinta-ala Valuma-alue
nro
Bilä 14, nr Stälte Vattenärag Uttoppsfåra Kommun Areal Avrinnings

områäe

Fig. 14, nr Site Watercourse Downstream water body Commune Surface Drainage
area area
(ha) (km2)

1 Niinijärvi Koskenkylänjoki Koskenkylänjoki-Meri Liljendal 68 25,7
Forsby 4 forsby å-Havet

2 Lamminjärvi Koskenkylänjoki Säyhtee-Pyhäjärvi Artjärvi 65 8,0
forsby 4 A rtsjö

3 Kytöstensuo Koskenkylänjoki Kuivannonpuro- Orimattila 22,5 1,5
Forsby 4 Villikkalanjärvi

4 Tihaja Porvoonjoki Porvoonjoki Orimattila 16 1,7
Borgä 1 (Luhtikylän tekojärvi)

Borgå 4
(Luhtikylä konstgjorda

sjö)
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5.6 Vesien virkistyskäyttö
Vesialueiden merkitys ja arvo erilaisissa virkistys
toiminnoissa on suhteessa elintason nousuun, teol
listumiseen ja kaupungistumiseen. Nämii yhteis
kunnan muutokset maassamme ovat edenneet pi
simmälle Uudellamaalla, jossa vesistöihin kohdis
tuva virkistyskäyttöpaine on suurin.

Erityisen voimakas kysynnän kasvu kohdistunee
tulevaisuudessa loma- ja viikonvaihdevapaapalve
luihin mutta myös päivittäiskäyttöalueisiin. Lii
kunnan osuus vapaa-ajan vietosta tulee ilmeisesti li
sääntymään. Suurin lisäys tulee kesäisin lyhytai
kaisten, ulkoilutyyppisten ajankäyttömuotojen
(uinti, ulkoilu) sekä talvisin hiihdon ja muun ulkoi
lun osalle.

Vesistöjen käyttökelpoisuus virkistykseen perus
tuu erityisesti hyvälaatuiseen veteen ja vesistöjen
maisemallisiin arvoihin. Virkistysmahdollisuudet
ovat toisaalta parantuneet vapaa-ajan lisääntyessä ja
liikenteen kehittyessä, mutta toisaalta ne ovat ka
ventuneet vesien likaantuessa ja taajama- ja teolli
suustoimintojen varatessa sopivia rantoja käyt
töönsä. Yleisen virkistyskäytön mahdollisuuksia ra
joittaa myös omarantainen loma-asutus.

5.61 Vesialueiden ja rantojen soveltuvuus
virkistyskäyttöön

Sisävedet

Suunnittelualueella on noin 400 yli yhden hehtaarin
suuruista järveä. Niiden pinta-ala on yhteensä noin
160 km2. Järvistä on yli puolet alaltaan alle 10 ha ja
vain 10 ¾ yli 100 ha.

Suunnittelualueen järvialasta 80 % tutkittiin
vuonna 1972 vesien käytön kokonaissuunnitelmaa
varten. Tutkitusta järvialasta oli vesihallituksen
kehittämän vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen
(kohta 3.131) perusteella vedenlaadultaan vähintään
tyydyttävää eli virkistyskäyttöön soveltuvaa 84 ¾
(noin 110 km2). Tutkituista joista ja puroista oli
veden laadultaan vähintään tyydyttävää 62 ¾ (noin
490 km2).

Rannikkovedet

Rannikkovesistä on arvioitu kuuluvan III luokkaan
noin 90 km2, IV luokkaan noin 40 km2 ja V luok
kaan noin 25 km2. Likaantuneimmat alueet ovat
Helsingin ympäristössä ja Porvoon seudulla. Häi
riintyneet alueet ovat merenlahdissa suurimpien
jokien suilla. Helsingistä itään rannikkovedet me
renlahtia lukuunottamatta soveltuvat yleensä hyvin
monipuoliseenkin virkistyskäyttöön. Helsingin

rannikkovedet sitävastoin soveltuvat uimiseen
yleensä vain tyydyttävästi. Espoon rannikkovedet
ovat käyttökelpoisuudeltaan hyviä tai tyydyttäviä.
Voimakkaasti rehevöityneiden ja jopa hieman li
kaantuneidenkin vesialueiden arvo saattaa silti olla
suuri esim. kalatalouden ja linnuston kannalta. Nii
den käyttöarvon säilyminen edes nykyisellään on
kuitenkin ilman tehokasta vesiensuojelua epä
varmaa.

Rannat

Vuonna 1972 tutkittujen järvien rannoista oli ra
kennettua 28 %, vapaata metsärantaa 39 % sekä
muuta vapaata rantaa 33 ¾. Tilanne ei myöhem
min ole oleellisesti muuttunut, joten vapaata järven
rantaa on vielä varsin runsaasti. Vain osa siitä kui
tenkin on virkistyskäyttöön hyvin soveltuvaa. Jo
kirannoista on peltorantaa noin 75 ¾ ja metsäran
taa noin 25 %.

Meren mannerrantaa on suunnittelualueella noin
900 km. Tähän on laskettu myös saaret, joihin on
silta tai säännöllinen lauttayhteys. Vapaat rannat
sijaitsevat pääasiassa Itä-Uudellamaalla.

5.62 Ulkoilu, retkeily ja uinti
5.621 Ulkollu ja retkeily

Nykytila ja tarve

Vesistöt ovat tärkeitä ulkoilun ja retkeilyn moni
puolistajia. Virkistysaluekomitea totesikin jo
vuonna 1973 mietinnössään, että maalla oleviin vir
kistysalueisiin tulisikin yleensä sisähyä maisemalli
sesti monimuotoisia ja puhtaita vesialueita käyttö
kelpoisine rantoineen. Toisaalta vesillä ulkoiltaessa
ja retkeiltäessä tarvitaan sopivia maihinnousupaik
koja. Nämä tarpeet ovatkin eräin paikoin yhdistet
tävissä.

Jokamiehenoikeuteen perustuvat ulkoilumahdol
lisuudet ovat etenkin voimakkaasti kasvaneilla taa
jama-alueilla jatkuvasti vähentyneet. Paikoitellen
ulkoilun tarpeita on pyritty turvaamaan kuntien
hankkimilla ulkoilualueilla. Näiden käyttöä rajoit
taa kuitenkin usein niiden etäisyys asuntoalueista.

Liitekartassa 2 on esitetty suunnittelualueen uI
koilu-, leirintä- sekä retkeilyalueita. Useilla kuntien
omistamilla ulkoilualueilla on myös telttailu sallit
tu. Helsingin kaupungin läntiset järviulkoilualueet
Bodominj ärveltä Salmij ärvelle muodostavat suu
rimman lähes yhtenäisen virkistysaluekokonaisuu
den, jossa vuonna 1980 oli yhteensä lähes 350 000
kävijää. Voimakkain käyttö on kohdistunut kui
tenkin pääkaupunkiseudun meren saarten (lähes
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1 200 000 kävijää vuonna 1980) ja rannikon (noin
330 000 kävijää vuonna 1980) ulkoilualueille.

Helsingin seutukaavaliiton vaihekaavassa 1 on
virkistysalueita varattu lähes 17 800 ha. Tärkeimpiä
viheralueita ovat Helsingin ja Espoon rannikko ja
saaristo, Helsingin keskuspuisto, Espoon keskus
puisto-Kasavuori, Vantaanjoki-Keravanjoki-laakso,
Kaukiahti-Vanhakylä-Nuuksio-Salminalue sekä
Hyvinkää-Kytäjä-alue. Itä-Uudenmaan vaihekaa
vassa 1 on virkistysalueita varattu noin 2 700 ha.
Tärkeimmät aluevarausehdotukset ovat Sipoossa,
Porvoossa ja Loviisassa. Päijät-Hämeen seutukaa
valiiton vesiin liittyviä virkistysaluevarauksia suun
nittelualueella ovat Hahmajärven ulkoilualue Hol
lolassa ja pieni Salusjärven alue Orimattilassa. Kan
ta-Hämeen seutukaavaliiton vaihekaavaehdotuk
sessa on vesiin liittyviksi ulkoilu- ja retkeilyalueiksi
suunnittelualueella varattu Riutan alue Lopella ja
Riihimäellä sekä Paalijärven alue ja Erkylänjärvien
alue Riihimäellä. Kymenlaakson seutukaavassa on
vesiin liittyviksi virkistysalueiksi suunnittelualueel
la varattu mm. Sääksjärven itäranta ja Järvenmäki
litissä.

Suurin ulkoilun ja retkeilyn tarve kohdistuu
suunnittelualueella Espoon, Helsingin ja Sipoon
edustan rannikolle ja saaristoon. Nykyisin niiden
virkistyskäyttöä rajoittaa etenkin pääkaupunkiseu
dulla mm. sopivien vapaiden ranta-alueiden vähyys,
paikoitellen veden huono laatu sekä venesatama
paikkojen puute. Alueen itäosassa veden laatu ei
juuri rajoita virkistyskäyttöä muualla kuin Porvoon
edustalla. Sitä vastoin rannikon ja saariston karik
koisuus ja kivikkoisuus rajoittaa virkistyskäyttöä.

Ulkoilun ja retkeilyn kehittäminen

Mahdollisuuksia vesien virkistyskäyttöön paranta
vat mm. toteutuva Keski-Uudenmaan meriviemäri
suunnitelma sekä sitä täydentävä vireillä oleva Ka
tajaluodon keskitetty jatevesien purkutunnelisuun
nitelma. Niiden hyödyntämiseksi tulisi mm. kehit
tää pääkaupunkiseudun rantavyöhykettä lähisaari
neen seudulliseksi lähivirkistysalueeksi ja laatia tätä

varten rantojen ja lähisaarien käytöstä yksityiskoh
taiset suunnitelmat. Ulkoilun ja retkeilyn edelly
tyksiä voidaan parantaa mm. vesistöjä ja merenlah
tia kunnostamalla, alivirtaamia lisäämällä (kohta
5.67) ja tekojärviä rakentamalla (kohta 5.68). Ny
kyisiä ulkoilualueita kehitettäessä ja uusia alueita
perustettaessa tulisi etsiä keinoja myös rantojen ja
itse ulkoilualueidenkin roskaantumisen estämiseksi.

5.622 Uinti

Nykyiset uintimahdollisuudet

25 uimahallia ja eräitä maauimaloita. Asukaslukuun
nähden eniten uimarantoja on Itä-Uudenmaan
kunnissa. Kuitenkin käyntikerrat asukasta kohti
ovat jakautuneet melko tasaisesti eri kuntien kes
ken, mikä ilmentää jossakin määrin uintimahdolli
suuksia. Rannikolla uimarantojen uintikausi jää
yleensä sisämaan uintikautta lyhyemmäksi.

Alueen uimarannoista on noin 60 % järven, 30
meren ja lähes 10 % joen rannalla. Noin neljäs-

osalla soveltuu ranta kivien tai mudan vuoksi uin
tim heikohkosti. Suurin osa yleisistä uimarannoista
on kuntien omistuksessa, muutaman omistaa valtio
ja jakokunta.

Uintimahdollisuuksien tarve ja kehittäminen

Uimarantoja järven tai joen rannalla on riittävästi
lähinnä Itä-Uudellamaalla. Keski-Uudenmaan kun
nissa ovat uintimahdollisuudet riittämättömiä
etenkin Vantaalla, Nurmijärvellä, Järvenpäässä,
Tuusulassa, Keravalla, Sipoossa, Mäntsälässä, Puk
kilassa, Orimattilassa, Porvoon mlk:n pohjoisosas
sa sekä osittain myös Hollolassa ja Lahdessa Sal
pausselän eteläpuolella.

Järvenpään kaksi uimarantaa ovat Tuusulanjär
ven rannalla. Järvi kuuluu ensisijaisesti kunnostet
taviksi esitettyihin kohteisiin (kohta 5.671).

Mäntsälän yleiset uimarannat ovat Hunttijärven,
Sahajärven, Kilpijärven, Sääksjärven ja Isojärven
rannalla. Järvet ovat jätevesien kuormittamia ja
Kilpijärven hygieeninen tila on epäilyttävä sekä vesi
ajoittain uimakelvotonta. Kunnan tulisi ryhtyä
kunnostamaan järviä uintimahdollisuuksien paran
tamiseksi. Isojärvi kuuluu ensisijaisiin kunnostus
kohteisiin (kohta 5.671).

Nurmijärven kunnan uimarannat ovat Valkjär
ven ja Herusen rannalla. Nurmijärvellä tarjoaisi
Klaukkalan tekojärvi mahdollisuuden uimarantojen
ja virkistyspalvelujen lisäämiseen (kohta 5.68).

Pukkilan kunnan omistamaan lilijärven (pinta-
ala 2 ha) uimarantaan on keskustaajamasta matkaa
noin 7 km. Lähellä kirkonkylää on kolme uima
paikkaa jätevesien pilaaman Porvoonjoen rannalla.
Pukkilan kunnan alueella sekä Orimattilan keskus
taajaman ulkopuolisissa taajamissa ja Porvoon maa
laiskunnan pohjoisosassa (Kerkkoo) tullee uinti
mahdollisuuksien parantaminen kysymykseen vain
uimahallien tai maauimaloiden avulla.

Sipoon kolme uimarantaa ovat Savijärven ja
Molnträskin rannalla sekä Söderkullassa. Savijärven
käyttöä rajoittavat matalat ja liejuiset rannat sekä
runsas vesikasvillisuus. Se kuuluu ensisijaisiin kun
nostuskohteisiin (kohta 5.671). Sipoon pohjois
osassa Paippisen tekojärvi (kohta 5.68)iisäisi vir
kistyskäyttömahdollisuuksia.

Tuusulan kunnassa Rusutjärven rannalla on kak
si yleistä uimarantaa, joista toinen on Keravan jaSuunnittelualueella on yli sata yleistä uimarantaa,
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Tuusulan yhteinen. Uinti- ja vapaa-ajanviettomah
dollisuuksia kunnassa voitaisiin lisätä Keravanjoen
yläjuoksun pienehköillä porrastuksilla ja Tuusulan
järven kunnostuksella (kohta 5.671).

Vantaan kaupungin alueella on ainoa yleinen ui
maranta Kuusijärven (pinta-ala noin $ ha) rannalla.
Varsinkin Länsi-Vantaan asukkaiden uinti- ja va
paa-ajanviettomahdollisuuksia parantaisivat Björ
kebergin ja Kynicken tekojärvet (kohta 5.68). Ke
ravan)okea ja Vantaanjokea kunnostamalla voitai
siin lisätä myös uintimahdollisuuksia.

5.63 Venelly ja vesiretkeily
5.631 Veneilyn nykytila

Keski- ja Itä-Uudellamaalla veneily on keskittynyt
pääosin merenrannikolle ja saaristoon, missä onkin
erinomaiset edellytykset monipuoliseen veneilyyn.
Alueen suhteellisen harvalukuisilla ja pienillä järvil
lä ja joilla veneily on paikallista ja liittyy pysyvään
tai loma-asutukseen.

Veneiden määrästä alueella ei ole saatavissa täy
sin kattavia tietoja. Eri lähteiden perusteella voi
daan kuitenkin alueen venekannan arvioida olleen
vuonna 1980 runsaat 41 000 kappaletta (taulukko
16). Lisäksi on arvioitu alueen asukkailla tuolloin
olleen lähes 1 000 purjelautaa.

Pääkaupunkiseudulla veneet ovat koko suunnit
telualueeseen ja myös koko maahan verrattuna
kooltaan keskimääräistä suurempia. Kookkailla ve
neillä tehdään paljon myös pitkiä matkoja, mutta

lyhytmatkainen veneulkoilu ja -retkeily muodostaa
kuitenkin valtaosan veneilystä.

Rannikolla ja eräillä järvillä harrastetaan veneur
heilua vilkkaasti. Alueella on noin 80 veneilyseuraa,
joista useimmilla on kilpailutoimintaa. Seuroihin
liittyneiden lukuisuus johtuu osittain siitä, että
suuri osa pääkaupunkiseudun venelaituripaikoista
on käytettävissä vain seurojen välityksellä. Tämä
on vaikuttanut ratkaisevasti monien seurojen syn
tymiseenkin.

Veneilyn paine kohdistuu koko rannikko- ja saa
ristoalueelle Espoonlahden ja Sipoonselän välillä,
mutta viitteitä liikenneongelmista on etupäässä
vain salmissa ja suuriin veneilysatamiin johtavilla
väylillä.

Veneilysatamien yhteenlaskettu laituripaikka
määrä oli vuonna 1979 Helsingissä noin 7 200, Es
poossa noin 2 500, Porvoossa runsaat 400 ja Por
voon maalaiskunnassa noin 350. Kaikkiaan suun
nittelualueen rannikkokunnissa oli noin 12 000 lai
turipaikkaa, joista valtaosa on kotisatamissa. Nii
den lisäksi satamissa on ns. telapaikkoja ja
poijupaikkoja. Tiedot vieraspaikkojen määrästä
erillisissä vierassatamissa tai kotisatamissa ovat
puutteellisia. Huoltosatamia polttoaineenmyynti
paikkoineen on rannikolla joitakin kymmeniä.
Myös venetelakoita on useissa kohdissa. Osa venei
lysatamista, etenkin Sipoossa, on saariston loma-
asukkaiden tukisatamia. Luonnonsatamina toimi
vat muutamat kuntien omistamat saaret, mutta jo
kamiehenoikeudella rantaudutaan paljon vapaissa
saarissa. Alueen sisämaan kunnissa ei Järvenpäätä
lukuunottamatta ole merkittäviä veneilysatamia.

Taulukko 16. Arvio veneiden määristä v. 1980 ja 1985.
Tabeti 16. Uppskartning av bdtarnas antal åren 1980 och 1985.
Table 16. Estimates for the number of small boats in 1980 and 1985.

Venetyyppi 1980 1985 Vuotuinen kasvu %
Battyp Årlig ökning %

Boat type Annual growth %

Rannikolla ja saaristossa Vid kusten och i skärgdrden Coastal waters:
moottorivene motorbåt motorboat 22 000 27 000 4

purjevene segetbåt sailboat 3 000 4 400 8
soutuvene roddbåt rowboat 3 000 3 150 1

kanootti kanot canoe 3 000 4 800 10

Sisämaassa 1 intandet Inland waters:
moottorivene motorbdt motorboat 1 100 1 300 4

purjevene segetbåt sailboat 150 240 10
soutuvene roddbdt rowboat 8 000 8 $00 2

kanootti kanot canoe 1 000 1 600 10

Yhteensä Sammanlagt Total 41 250 51 290
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Rannikolla on kauppamerenkulun tarpeisiin ti

heä julkisten, merkittyjen kulkuväylien verkosto.
Varsinkin lähimpänä rannikkoa olevilla, kulkusy
vyydeltään ja monesti alikulkukorkeudeltaankin ra
joitetuilla väylillä veneillään vilkkaasti. Avoimilla
selillä ja ulkosaaristossa veneillään myös väylien ul
kopuolella ja ahtaammillakin vesillä paikallistunte
muksen perusteella. Veneilijöille tarkoitetussa me
rikarttasarjassa on tärkeimmät oikaisureitit merkit
ty erityisellä venereittimerkinnällä.

Vilkas veneily on aiheuttanut suunnittelualueelle
paikallisia haittojakin, esim. melua ahtailla vesillä,
roskaantumista ja kulumista rantautumispaikoilla,
ajamista kalanpyydysten yli sekä vaaratilanteita.
Toisaalta venepaikkojen puute on rajoittanut ve
neiden hankkimista ja lisännyt osaltaan venepaikas
ta riippumattomien tyyppien kuten purjelautojen
ja kanoottien suosiota. Vesien likaantuminen, joki
uomien porrastus ja vapaiden rantautumiseen sopi
vien alueiden väheneminen sekä ajoittain myös
puolustusvoimien kovapanosammunnat ovat vai
keuttaneet veneilyä. Melua ja vaaratilanteita vähen
tämään on säädetty nopeusrajoitusalueita, jotka
varsikin Helsingin satamissa ja salmissa ovat varsin
laajoja. Rajoituksia ei kuitenkaan riittävästi nouda
teta. Sisämaassa eräillä pienillä järvillä on mootto
riveneilyä rajoitettu ranta-asukkaiden yhteisillä so
pimuksilla tai lääninhallituksen päätöksillä.

5.632 Veneilyennusteet

Veneily eri muodoissaan lisääntyy jatkuvasti ja sen
kehitykselle on etenkin alueen rannikkovesillä
erinomaiset luontaiset edellytykset. Veneiden mää
rän tähänastinen kasvukehitys säilynee vielä useita
vuosia suunnilleen entisenlaisena. Venetyyppien
nykyinen jakautuma saattaa sen sijaan muuttua.
Rannikolla yleistyvät suurehkot, hitaat ja käyttöta
loudeltaan edulliset moottori- ja purjeveneet. Sa
moin yleistyvät koko alueella kanootit ja purjelau
dat. Sisämaassa venemäärän lisäys riippuu ratkaise
vasti siitä, lisääntyykö loma-asutus edelleen ranto
jen läheisyydessä. Muiden kuin loma-asukkaiden tai
muuten rannassa asuvien veneiden hankintaan vai
kuttaa, erityisesti Helsingissä ja Espoossa, ratkai
sevasti venepaikkojen tarjonta.

Veneiden kokonaismäärän voidaan ennustaa
kasvavan vuoteen 1985 mennessä runsaaseen
51 000:een eli noin 10 000 kappaleella vuoteen 1980
verrattuna (taulukko 16). Purjelautojen määrän
kasvu on vielä vakiintumaton. Niitä voidaan kui
tenkin arvioida alueella olevan vuoteen 1985 men
nessä noin 4 000.

Veneliikenne kasvaa venekannan mukana, mutta

käyttökustannusten nousu vaikuttaa veneiden vuo
tuiseen käyttöaikaan ja myös veneilyn luonteeseen.

5.633 Veneilyn kehittäminen

Keski- ja Itä-Uudenmaan merialue on Suomen
vilkkaimpia veneilyalueita. Siellä veneilyä on kehi
tettävä ottaen huomioon sekä asukkaiden että
myös matkailun tarpeet, jotka liittyvät lähinnä sa
tamapalveluihin ja veneväyliin. Lähes kaikki tule
vaisuudessa hankittavat moottori- ja purjeveneet
tarvitsevat laituri- tai poijupaikan kotisatamissa.
Muuten on ensisijaisena ongelmana riittävien luon
non- ja suojasatamien varaaminen ja hankkiminen
ko. käyttöön. Tärkeimpiä yleisiä tavoitteita meri-
alueella ovat seuraavat:
— veneily pyritään vilkkaimmissa paikoissa oh

jaamaan kauppamerenkulun väyliltä erillisille,
turvallisille veneväylille ja -reiteille

— veneilyä ohjataan ensisijaisesti suunnittelemalla
satamien ja palveluiden sijoitusta

— veneilysatamien määrän ja kapasiteetin tulee
vastata tarvetta

— jätehuoltopalveluja kehitetään nykyistä parem
miksi erityisesti tärkeissä luonnonsatamissa se
kä öljy- ja käymäläjätteiden osalta koti- ja vie
rassatamissa

— vierassatamia kehitetään riittämään myös alu
een ulkopuolelta tuleville veneretkeilijöille ja
-matkailijoille

Veneily ei saa vaikeuttaa saariston asukkaiden
kalastusta eikä muita elinkeinoja, vaan sen tulisi
pikemminkin tukea niiden kehittämistä. Myös mah
dollisia luonnonsuojelun ja veneilyn ristiriitoja on
vähennettävä.

Kunnat ovat hankkineet ranta-alueita ja saaria
veneilyä ja muuta virkistyskäyttöä varten. Veneilyn
lisääntyessä kohteiden tarve kasvaa edelleen, mutta
samanaikaisesti vähenevät mahdollisuudet maihin-
nousuun jokamiehenoikeudella. Maanhankinnassa
tarvittaisiin kuntien välistä yhteistyötä, sillä venei
lyä vastaanottavien kuntien ei voida yksin olettaa
hankkivan vieraskuntalaisten käyttöön venesata
mapaikkoja ja virkistysalueita.

Mahdollisuuksia melontaan, kuntosoutuun ja
purjelautailuun voitaisiin rannikollakin parantaa
varsin helposti. Sopivien ranta-alueiden varaami
seen ja kunnostukseen sekä kevytrakenteisten Iai
tureiden rakentamiseen tarvittaisiin vain murto-osa
suuremmille veneille tarkoitettujen satamien kus
tannuksista.

Pääkaupunkiseudun veneilypaine ulottuu voi
makkaana koko Uudenmaan rannikolle. Sitä olisi
kin tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena suunnitel
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taessa veneilyn kehittämistä. Alueen seutukaavaliit
tojen, lääninhallituksen, merenkulkuhallituksen,
tie- ja vesirakennuslaitoksen, vesihallituksen, meri
vartioston, kuntien sekä veneily- ja kalastusalan jär
jestöjen olisi syytä yhdessä laatia Uudenmaan meri-
alueelle veneilyn yleissuunnitelma, joka hyödyttäisi
mm. kaavoitusta ja muuta suunnittelua. Sen laati
mista helpottavia selvityksiä ja suunnitelmia ovat
mm. seutukaavaliitot ja kunnat jo tehneet useita
kin, mutta ne olisi nivellettävä toisiinsa yhteisesti
sovittavien tavoitteiden ja toimintalinjojen mukai
sesti.

Merialueen ohella veneily lisääntyy myös suun
nittelualueen jokivesistöissä, etenkin Vantaanjoella,
sekä pienilläkin järvillä. Tämä olisi otettava huo
mioon mm. maankäytön suunnittelussa ja vesistöi
hin vaikuttavassa rakentamisessa. Tarpeetonta
moottoriveneilyä olisi pyrittävä rajoittamaan alu
een järvillä ensisijaisesti ranta-asukkaiden keskinäi
sillä sopimuksilla. Jokien kelvollisuutta melonta
retkeilyyn tulisi parantaa vähäisillä esteiden ohitus
ta helpottavilla rakenteilla. Melontamahdollisuuk
sien säilyttäminen tulee ottaa huomioon myös uu
sia siltoja rakennettaessa samoin kuin purjehduksen
alikulkukorkeusvaatimukset ilmajohtoja järvien yli
vedettäessä.

5.64 Matkailu ja leirintä

Matkailu

Vesiin liittyvä matkailu painottuu suunnittelualu
eella rannikolle vesistöjen vähäisyyden vuoksi. Hel
sinki on alueen tärkein matkailun kohdealue ja ul
komaan matkailun pysähdyspaikka. Kesällä se on
monien Itämeren risteilyjen lähtösatama, välisata
ma tai määränpää. Matkustajaliikennettä välittää
lähinnä Eteläsatama, jonka kautta nykyisin kulkee
1,3...1,4 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Porvoo
ja sen ympäristö on myös vesiin liittyvän matkailun
kohdealue.

Suunnittelualueen saaristo on erityisesti vesien
virkistyskäytön kannalta arvokas alue. Matkailu
saaristossa on eräitä Helsingin edustan saaria lu
kuun ottamatta enimmäkseen veneilyä.

Nykyiset leirintäalueet ja niiden tarve

Leirintä on lomailussa yleisin maksetun majoituk
sen muoto Suomessa. Sen määrä pysyi 1970-luvun
jälkipuoliskolla samalla tasolla.

Suunnittelualueella on nykyisin viisi luokiteltua
leirintäaluetta: Helsingin Rastila, Järvenpään lei
rintäalue, Porvoon Linnanmäki ja Espoon Oittaa.

Kaikki nämä alueet ovat kaupunkien omistamia
(liitekartta 2).

Uudenmaan lääninhallituksen julkaisemattoman
matkailun kehittämissuunnitelman mukaan on uu
sien leirintäalueiden tarve Uudellamaalla ilmeinen.
Helsinkiin johtavien pääteiden varsille tarvittaisiin
Sipooseen yksi ja Vantaalle kaksi uutta leirintäalu
etta. Porvoon Linnanmäen leirintäalue toimii väliai
kaisella käyttöluvalla ja Porvoon kaupunki on päät
tänyt rakentaa uuden leirintäalueen Kokonniemeen
ja Porvoon maalaiskunta Sondbyhyn. Pernajaan on
suunniteltu leirintäaluetta ja Loviisaan tarvittaisiin
leirintäalue.

Leirinnän kehittäminen

Uudet leirintäalueet olisi palveluiden ja maiseman
kannalta rakennettava mieluimmin kulttuurimai
seman yhteyteen sopeutuviksi. Jos leirintäaluetta ei
voida liittää kunnalliseen viemäriverkkoon on jät
teet ja jätevedet käsiteltävä muulla asianmukaisella
tavalla.

Loviisan leirintäalue lienee sijoitettavissa Lovii
sanlahden rannalle siten, että se voitaisiin liittää
kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkkoon. Lovii
sanlahden veden laatu on tyydyttävä.

Pernajan kunnan leirintäalueeksi soveltuisi Kos
kenkylänjoen varressa sijaitseva Hammarforsin
Hammarträsketin alue, joka voidaan liittää Kos
kenkylän vesijohto- ja viemäriverkkoihin. Kosken
kylänjoen vesi tosin on laadultaan välttävää, mutta
asumajätevesikuormituksen vähäisyyden ansiosta
kuitenkin hygieenisesti kelvollista.

Sondbyn alueella Porvoon mlk:ssa on sekä veden
että rannan laatu erinomaista. Sondbyssä on ve
denhankinta parhaiten tyydytettävissä paikallisista
pohjavesivaroista Sandmalmenin alueella. Leirintä
aluetta ei voida liittää kunnalliseen vesijohto- ja
viemäriverkkoihin.

Kokonniemen leirintäalue olisi Porvoon kau
pungin jätevesien välittömällä purkualueella, jossa
veden laadun parantaminen vaatisi huomattavasti
tehostettua vesiensuojelua. Toisaalta kunnallinen
vesi- ja viemäriverkko, palvelut ja samalle alueelle
suunnitellut muut vapaa-ajan toiminnot olisivat lä
hellä.

Sipoon leirintäaluetta ei voida liittää yleiseen ve
sijohto- ja viemäriverkkoon. Muutoin se voi
daan sijoittaa useaan eri kohtaan merenrannikolle
siten, etteivät nämä eroa toisistaan vesiensuojelun
kannalta. Vedenhankinta leirintäalueelle saattaa
tuottaa ongelmia ja vaikuttaa alueen sijoitukseen.

Vantaan kaupunkiin, Hämeenlinnan ja Lahden
pääteiden tuntumaan voidaan kaksi leirintäaluetta
sijoittaa vesistöjen äärelle vain Vantaanjoen ja Ke
ravanjoen varteen. Näiden veden laatu on nykyisin
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enintään tyydyttävä, joskin se on viime aikoina
hieman parantunut. Vantaanjoen varrelta leirintä
alueiksi sopisivat esim. Vantaankosken tai Pitkä
kosken alapuoliset alueet. Nämä molemmat voi
daan liittää kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverk
koon. Keravanjokivarressa leirintäalue voidaan lä
hes kaikkialla liittää kunnalliseen vesijohto- ja vie
märiverkkoon.

Björkebergin tekojärvi (kohta 5.68) tarjoaisi
vaihtoehdon Vantaanjoen varren leirintäalueelle.

5.65 Loma-asutus
5.651 Loma-asutuksen nykytila

Suunnittelualueella oli reunakunnat mukaan luki
en noin 28 000 loma-asuntoa vuonna 1977 (kuva
15). Alueen loma-asuntotiheys on rantojen mää
rään nähden maan korkein. Alueella oli vuonna
1970 noin 23 loma-asuntoa tuhatta asukasta koh
den, kun vastaava luku koko maassa oli 36. Loma-
asunnoista oli alle 4 % alueen ulkopuolisten omis
tuksessa. Loma-asuntojen ja niiden omistajien
asuinpaikkojen välinen etäisyys talousalueittain
oli vuonna 1970 pisin Uudenmaan asukkailla eli
keskimäärin 109 km. Vastaava koko maan keski-
arvo oli 66 km.

5.652 Loma-asutusennusteet

Uudenmaan loma-asutuksen kasvu oli koko maan
loma-asutuksen kasvusta kautena 1939—1950 perä
ti 35 % ja kautena 1951—1960 vielä 28 %, mutta
kautena 1961—1968 enää 2,8 %. Rakentamista on
rajoittanut voimakkaasti vapaiden käyttökelpoisten
rantojen puute. Helsingin seudulla maantieteelliset
mahdollisuudet veden äärelle tukeutuvan loma-asu
tuksen lisääntymiselle on käytetty jo lähes loppuun
ja kysyntä siirtyy ulkopuolisille alueille.

Viime vuosina on uusia loma-asuntoja alueella
rakennettu lähinnä vain Itä-Uudenmaan seutukaa
valiiton alueella (noin 220 kpl/a). Siellä on Itä-
Uudenmaan seutukaavaliitto arvioinut suunnitte
lemattoman, pääasiassa omarantaisten loma-asun
tojen määrän kehityksen seuraavaksi:

vuonna loma-asuntoja

Suunnitelmallisella sijoittumisella ja etenkin, jos
yhteisrantaperiaate tai loma-asuntojen sijoittami
nen etäämmälle rannasta yleistyvät, on Itä-Uudel

lamaalla mahdollisuuksia huomattavasti suurem
mankin loma-asuntojen kysynnän tyydyttämiseen.

Päijät-Hämeen seutukaavaliitto on vuonna 1980
kokonaissuunnitelmassaan esittänyt loma-asunto
jen kasvuennusteen vuoteen 2000. Suunnittelualu
eeseen kuuluvissa osissa on arvioitu olevan nykyisin
jäljellä noin 150 lomarakennuspaikkaa, kun mitoi
tusperusteena käytetään ranta-alueen virkistysar
voa, maaympäristön ominaisuuksia ja vesien sietoa.

5.653 Loma-asutuksen sijoittamisperiaatteita

Helsingin seudun seutukaavan mukaan jäljellä ole
vat käyttökelpoiset ranta-alueet tulee varata koko
naan yleisen virkistyskäytön tarpeisiin. Seutukaava
alueen luonnonvarojen tarkoituksenmukainen
käyttö saattaa silti edellyttää kesäsiinola-, ryhmä-
puutarha- ja lomakylämuotoisen loma-asutuksen
säilyttämistä ja perustamista.

Kanta-Hämeen seutukaavassa ei ole omarantai
selle loma-asutukselle esitetty aluevarauksia, vaan
on varauduttu tiiviin lomakylämäisen loma-asutuk
sen muodostumiseen.

Päijät-Hämeen seutukaavaliiton kokonaissuun
nittelmassa on loma-asutus mitoitettu alue- ja ve
sistökohtaisesti, jotta mm. rantarakentamista oh
jattaisiin yhtenäisin perustein, ja ko. mitoitus olisi
rantayleissuunnitelmien ja rantakaavojen lähtökoh
ta. Taajamien lähiympäristössä pyritään yleiseen
virkistystoimintaan sopivat rannat saamaan tähän
käyttöön. Toisaalta loma-asutusta olisi hyödyllistä
ohjata lähelle kyläkeskuksia tukemaan näiden pal
velutasoa.

Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton mielestä tulisi
loma-asuntojen sijoittamisessa toisaalta täyttää
väestön loma-asuntoalueille asettamat vaatimukset
mahdollisimman pienin kustannuksin ja toisaalta
välttää turmelemasta maa- ja metsätalouden tuo
tantoalueita, virkistysaluekokonaisuuksia ja mai
semallisesti arvokkaita alueita sekä aiheuttamasta
loma-asutuksella ympäristölle häiriötä tai muuta
haittaa. Loma-asutuksen tulisi sijoittua muutoin
kin suunnitelmallisesti niin, että se tukisi perus
elinkeinoja ja aluerakenteen kehittämiselle asetettu-
ja tavoitteita.

Vesien käytön kokonaissuunnitelmaehdotukses
sa tehdyn kuntakohtaisen tarkastelun perusteella
loma-asuntojen sijoittamisesta voidaan tehdä seu
raavat johtopäätökset:
— Järviin tukeutuvan loma-asutuksen lisääntymi

selle ei alueella ole juuri edellytyksiä Artjärven
Pyhäjärven aluetta lukuun ottamatta. Pyhäjär
velläkin olisi suositaltavaa vain rajoitettu loma-
asutuksen lisääminen, joka perustuu yhtenäi
seen suunnitteluun.

1978
1990
2000

9 944
12 730
14 900

6 408401804p



x Loma-asunto, Fritidshus, Vacation house Kuva 15. Loma-asutuksen sijoittuminen
Bild 15. Fritidsbosättningens Iokalisering

O 5 loma-asuntoa, 5 fritidshus, Fig. 15. Distribution ofvacationhouses
5 vucotion houses

25 loma-asuntoa, 25fritidshus,
25 vacation houses

O 50 loma-asuntoa, 50 fritidshus,
50 vacatios houses

Loma-asuntojen määrä pääkaupunki
seudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen jo

7544 Vantaa).Antalet fritidshus i huvudstads
regionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla
och Vanda). Number of vacation houses
in the Helsinki Metropolitan Area.
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— Suunnittelualueen itäosassa, rannikolla ja saa
ristossa lähinnä Porvoon mlk:ssa Emäsalosta
itään ja Pernajassa voidaan loma-asutusta mer
kittävämmin lisätä.

— Myös eräiden jokien kuten Mäntsälänjoen ja
Koskenkylänjoen varsille voidaan loma-asutusta
sijoittaa huomattavastikin edellyttäen, että se
tapahtuu suunnitelmallisesti.

5.66 Muu vesien virkistyskäyttö

Virkistyskalastajia on suunnittelualueella useita tu
hansia. Virkistyskalastus liittyy usein loma-asutuk
seen, veneilyyn sekä retkeilyyn ja on tärkeä ulkoi
lumuoto vesialueilla myös talviaikana. Kotitarve- ja
virkistyskalastuksen määrää ja saalista käsitellään
kalatalouden yhteydessä kohdassa 5.5.

Luonnontarkkailua harrastetaan ympärivuotises
ti myös vesien äärellä. Linnuston muuton ja pesin
nän seuranta painottuu kevääseen. Harrastus edel
lyttää mm. linnuston kannalta tärkeiden alueiden
säilymistä (kohta 5.8).

Talviaikana jäällä harrastetaan pilkkionginnan
ohella etenkin hiihtoa, mutta myös luistelua, kelk
kailua ja jääpurjehdusta. Luistelumahdollisuuksia
voidaan parantaa auraamalla ratoja jäälle, kuten
retki- ja kuntoluistelua varten on tehtykin mm.
Nuuksion Pitkäjärvellä.

Autoilla, moottoripyörillä ja moottorikelkoilla
liikutaan jäillä, mutta siitä aiheutuu joskus myös
haittaa tai häiriötä, etenkin harjoitus- ja kilpa-ajois
ta. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta on
esittänyt moottorikäyttöisten ajoneuvojen jääpeit
teisillä vesialueilla tapahtuvan käytön kieltämistä
Espoon ja Helsingin välisellä merialueella, Vanhan
kaupunginselällä, Puotilanlahdella ja Karpiselällä,
Vuosaarenselällä, Kaitalahdessa ja Moisöfjärdenillä
sekä mm. Espoon suurimmilla järvillä. Kielto ei
kuitenkaan estäisi mahdollisuutta ajoon valvotuilla
tähän erityisesti varatuilla alueilla eikä talviliiken
nettä saarten ja mantereen välillä.

Kesäaikana harjoitetaan lähinnä merialueella
jonkin verran urheilusukellusta ja mm. Villingissä
on sukelluskeskus. Sukellusharrastuksen mielen
kiintoisuutta lisäävät mm. pohjan arkeologiset löy
dökset ja eliöyhdyskunnat. Myös sukellusvaloku
vaus on yleistynyt. Veden ja pohjan laatu vaikutta
vat sukeltamisen edellytyksiin.

5.67 Vesistöjen ja merenlahtien virkistys
käyttökelpoisuuden parantaminen

5.671 Vesistöjen kunnostus

Tavallisimpia kunnostustoimenpiteitä ovat järven

vedenpinnan nosto, vesikasvien poisto tai vähen
täminen, virtaamien säätely, vesimassan ilmastus ja
pohjalietteen poisto. Jonkinasteisen kunnostuksen
tarpeessa on alueella tutkimusten mukaan arvioitu
olevan ainakin 130 järveä. Näiden pinta-ala on yh
teensä yli 110 km2 eli noin 70 % alueen järvien ko
konaisalasta. Rehevöityneen järven kunnostaminen
on perusteltua vasta, kun valuma-alueella on tehty
kaikki mahdollinen kuormituksen pienentämiseksi.
Kunnostustoimet on suunniteltava kullekin järvelle
yksityiskohtaisesti, jolloin on otettava huomioon
myös linnuston ja muun vesiluonnon suojelun tar
peet. Valuma-alueen vesiensuojelutoimia ja järven
kunnostusta valmisteltaessa voidaan ilmastamalla
suhteellisin pienin kustannuksin usein katkaista re
hevöityminen ja pitää kalakanta hengissä esim.
happikatojen aikana.

Kunnostuksen tarpeessa olevista virkistyskäytöl
le tärkeistä järvistä alueella voidaan ensisijaisina
mainita seuraavat (n:ot viittaavat kuvaan 16):

1. Pitkäjärvi (174 ha), Espoo
2. Lippajärvi (57 ha), Espoo
3. Gallträsk (13 ha), Kauniainen
4. Lammaslampi (7 ha), Vantaa
5. Paalijärvi ($0 ha), Riihimäki
6. Tuusulanjärvi (612 ha), Tuusula, Järvenpää
7. Ridasjärvi (293 ha), Hyvinkää
8. Savijärvi (40 ha), Sipoo
9. Isojärvi (300 ha), Mäntsälä, Pomainen

10. Mallusjärvi (534 ha), Orimattila

Järvet on valittu sekä niiden nykyisen tilan että
virkistyskäytön tarpeiden perusteella, eivätkä ne
siis välttämättä ole alueen huonokuntoisimmat jär
vet. Järviä on kuvattu yksityiskohtaisemmin mm.
suunnitelmaehdotuksessa.

5.672 Merenlahtien kunnostus

Rannikolla on esim. Helsingissä ja Espoossa useita
umpeenkasvavia merenlahtia, joiden kunnostami
selle mm. toteutetut ja vireillä olevat vesiensuojelu
toimenpiteet luovat edellytykset. Tärkeimpiä ovat
seuraavat (n:ot viittaavat kuvaan 16):

11. Espoonlahti, Espoo
12. Pikku Huopalahti, Helsinki
13. Taivallahti, Helsinki
14. Töölönlahti, Helsinki
15. Eläintarhanlahti, Helsinki
16. Vanhankaupunginlahti, Helsinki
17. Vartiokylänlahti, Helsinki
18. Seitlaxfjärden, Porvoon maalaiskunta
19. Loviisanlahti, Loviisa

Vesiensuojelutoimenpiteiden jälkeen kunnostus



Järvi, nrot 1-10; ks. kohta 5.671. Kuva 16. Ensisijaisesti kunnostettavat järvet
O7 Sjö, nr 1-10; se punkt 5.671. Ja merenlahdet sekä ehdotuksia tekojärviksi

Lake, nr 7-10; see section 5.671. virkistyskäyttöön.
Bilö 16. De sjöar och havsvikar som i första

Merenlahti, nrot 11-19; ks. kohta 5.672. hand bör restaureras samt förslag till konst
O18 Havsvik, nr 11-19; se punkt 5.672. gjorda sjöar för rekreationsbruk.

Sea bay, nr 11-79; see section 5.672. fig. 16. Lakes and sea bays of first priority
for restoration; and possibte sites for artificiat

Tekojärvi, nro; ks. taulukko 17. lakes for recreational use.
6j Konstgjord sjö, nr ; se tabeli 17.

Artificial lake, nr ; see table 17
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kohdistuisi yleensä merenlahtien mataliin, rehevöi
tyneisiin perukoihin. Kysymykseen tulevat mm. ve
sikasvustojen poisto, matalien lahtien ruoppaus se
kä veden vaihtuvuuden parantaminen. Veden vaih
tuvuutta voidaan tehostaa mm. avartamalla salmia
ja poistamalla vesikasvustoa, jotta merivedenpin
nan korkeusvaihteluiden aikaansaama edestakainen
virtaus voimistuisi. Joskus saattaa tulla kysymyk
seen myös veden keinotekoinen kierrätys. Useat
merenlahdet ovat linnuston kannalta erityisen ar
vokkaita, mikä tulee ottaa huomioon kunnostusta
suunniteltaessa.

5.673 Alivirtaamien lisääminen

Yleistä

Porvoonjoen ja Taasianjoen alivirtaamien lisäämis
tä on tarkasteltu kohdassa 5.7. Sipoonjoen alivir
taamia voidaan lisätä rakentamalla Paippisen teko-
järvi (kohta 5.6$). Mäntsälänjoen alivirtaamat
kohoavat merkittävästi, kun Päijänne-tunnelista
ryhdytään johtamaan vettä jokeen sen suuosan
teollisuuden tarpeisiin. Vantaanjoen vesistön vir
kistyskäyttökelpoisuuden parantamiseksi on alivir
taamien lisääminen tarpeen joko tehostamalla lat
vajärvien säännöstelyä tai johtamalla vesistöön lisä-
vettä ulkopuolisista vesistöistä.

Vantaanjoen latvajärvien säännöstely

Helsingin kaupungilla on oikeus säännöstellä ve
denhankintansa turvaamiseksi kuivina kausina
Vantaanjoen vesistössä Tuusulanjärveä, Valkjärveä
sekä Hirvijärveä, Suolijärveä ja Kytäjärveä. Ne jää
vät varavesialtaiksi kaupungin siirtyessä vuonna
1982 yksinomaan Päijänteen veden käyttöön (kohta
5.122). Tällöin Helsingin kaupunki pyrkii pitämään
järvien vedenpinnat jatkuvasti saännöstelyn ylära
jalla eli toteuttamaan niissä ns. ylärajasäännöstelyä.

Tuusulanjärven säännöstelyväli on 1,05 m ja
säännöstelytilavuus 6,4 Mm3. Koska sen veden laa
tu on huono, sen säännöstely ei ainakaan vielä voi
parantaa alapuolisen vesistön käyttökelpoisuutta.
Sitä on viime vuosina säännöstelty vedenhankinta
tarkoituksessa vain ns. ylärajasäännöstelynä.

Valkjärveä ei ole säännöstelty sen pienen valu
ma-alueen vuoksi, vaan se on ollut vara-allas. Sen
säännöstelytilavuus on 5,8 Mm3 ja suurin sallittu
alennus kesällä 0,7 m ja kevättalvella jopa 4,2 m.
Vuosina 1961—75 suurin alennus on ollut noin 0,4
m. Järven keskivirtaama on vain 50 l/s, joten ala
puoliseen vesistöön vaikuttava säännöstely vaatisi
suurta muutosta järven vedenkorkeuksiin. Tämä

taas ei ole suotavaa mm. Valkjärven suuren paikal
lisen virkistysarvon vuoksi.

Hirvijärvi on Vantaanjoen yläjuoksun säännös
tellyistä järvistä suurin (4,2 km2). Sen säännöstely
tilavuus on noin 4,5 Mm3 ja säännöstelyrajojen väli
vaihtelee 0,65 metristä 1,05 metriin. Järven tehokas
säännöstely ei ole ollut tarpeellista kaupungin ve
dentarpeen turvaamiseksi. Vedenkorkeus on vaih
dellut järvessä keskimäärin 0,4 m. Järven rannalla
sijaitsee yli 100 loma-asuntoa ja sen virkistysarvo
on suuri.

Kytäjärvi on Helsingin nykyisessä vedenhankin
nassa Vantaanjoen tärkein järvi. Kuivimpina kausi
na on vain se juoksutettu kesäaikana alarajalle.
Muulloin se on pyritty pitämään lähellä säännöste
lyn ylärajaa. Järveä on käytetty tehokkaasti, koska
sen valuma-alue on pinta-alaan nähden noin 50-ker-
tainen ja vesivaraston vajaus on helpommin täytet
tävissä kuin esim. Hirvijärvessä ja Suolijarvessä.
Kytäjärven säännöstelytilavuus on 4,4 Mm3 ja
säännöstelyrajojen suurin väli 1,9 m, kesäaikana
syyskuun 1. päivään saakka kuitenkin vain 0,7 m.
Järven rannalla on muutama asuinrakennus ja lo
ma-asunto. Kytäjärven avulla voidaan lisätä alapuo
lisen vesistön alivirtaamia.

Suolijärven säännöstelytilavuus on noin 4,7
Mm3. Säännöstelyn alaraja on läpi vuoden sama,
ylä- ja alarajan väli vaihtelee 2,15 metristä 2,9 met
riin. Helsingin kaupunki on säännöstellyt järveä
yleensä 0,5 m:n mutta joskus noin 1,5 m:n rajoissa.
Suolijärven kapean ja pitkän eteläosan ranta on
asumatonta ja erittäin korkeaa, paikoin jopa pysty
suoraa. Matalarantaisessa pohjois-osassa on noin 20
loma-asuntoa, joista osa ei ole omarantaista. Suoli
järven avulla voidaan lisätä alapuolisen vesistön ali
virtaamia.

Vantaanjoen alivirtaamia on siis lisätty lähinnä
vain Kytäjärven ja Suolijärven säännöstelyllä.

Kokonaissuunnittelun yhteydessä on säännöste
lylaskelmien perusteella tehty seuraavat johtopää
tökset:
— Jos Kytäjärven ja Suolijärven säännöstelys

sä siirryttäisiin ylärajasäännöstelyyn, pienenisi
vät alapuolisessa Kytäjoessa kesäkauden keski
virtaamat keskimäärin 15 % (100 lis). Kuivina
vuosina pienennys saattaa olla vielä tuntuvam
pi, esim, vuonna 1975 olisi kesäkauden keskivir
taama 300 l/s laskenut arvoon 150 lis. Yläraja
säännöstelyyn siirryttäneen Päijänne-tunnelin
valmistuttua, jos järviä pyritään tehokkaasti
käyttämään vedenhankinnan varajärjestelmän
osina.

— Mikäli järvien säännöstelyä tehostettaisiin si
ten, että ne laskettaisiin syyskuun loppuun
mennessä sallitulle alarajalle, kasvaisi Kytäjoen
alivirtaama kesäkausina keskimäärin 66 % (440
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lis). Tällöin kuitenkin Kytäjärven vedenpinta
olisi syyskuun lopussa noin 1,5 m ja Suolijär
ven noin 2,4 m aiempaa alempana. Vedenpinto
jen alennus olisi niin suuri, ettei sille ole riittä
västi perusteita.

Järvien säännöstelyä tulisi tarkastella yksityis
kohtaisemmin ja ottaa vedenhankinnan ohella
huomioon järvien sekä alapuolisten vesistönosien
muun käytön asettamat tarpeet. Tarkastelu tulee
ulottaa Kytäjärven ja Suolijärven ohella myös Hir
vijärveen.

Hiidenveden käyttö

Vuodesta 1969 alkaen on Helsingin kaupungin ve
silaitos pumpannut Hiidenvedestä vettä Vantaan-
joen vesistöön. Lupaehtojen mukaan kaupunki saa
ottaa järvestä vettä enintään 6,5 Mm3 kuukaudessa
eli 2,5 m3/s. Lupa veden johtamiseen on voimassa
vuoden 1982 loppuun. Järven vedellä voidaan lisätä
Vantaanjoen pääuoman alivirtaamia vain Lepsä
mänjokihaarasta alaspäin. Helsingin kaupungin ve
silaitoksen arvion mukaan ovat vedenotosta aiheu
tuneet kustannukset olleet noin 3 pim3.

Päijänne-tunnelin käyttö

Veden kulutus Päijänne-tunnelin piiriin kuuluvissa
kunnissa on kasvanut otaksuttua hitaammin. Ny
kyisin arvioidaan Päijänne-tunnelissa olevan vuon
na 2000 ylimääräistä kapasiteettia vielä noin
3,5.. .5,0 m3/s. Paineenkorotuspumppaamon raken
tamisen jälkeen olisi tämä ylimäärä käytettävissä
vielä kauan sen jälkeenkin.

Tunnelia rakennettaessa on varauduttu siihen,
että vettä voidaan johtaa Vantaanjoen pääuomaan,
Tuusulanjärveen ja Keravanjokeen (liitekartta 2).
Veden johtamisen kustannukset riippuvat mm.
otettavasta vesimäärästä ja johtamistavasta. Ne
ovat noin 4—7 pim3 ilman pääomakustannuksia,
joilla ei tässä ole kansantaloudellista merkitystä,
koska kyseessä on olemassa olevan rakenteen
käyttö.

Yhteenveto

Vantaanjoen alivirtaamien lisäämisestä voidaan
tehdä seuraavat johtopäätökset:
— Alivirtaamien merkittävä lisääminen tehosta

maIla Vantaanjoen vesistön järvien säännöste
lyä ei ole tarkoituksenmukaista, vaan lisävesi
olisi johdettava ulkopuolisista vesistöistä.

— Nykyisillä rakenteilla voidaan vettä johtaa Hii
denvedestä Vantaanjoen alajuoksulle. Tällöin

paranee kuitenkin vain Vantaanjoen alajuoksun
tila.

— Alivirtaamia voidaan Vantaanjoessa sekä sen si
vuhaaroissa Keravanjoessa ja Tuusulanjoessa
merkittävästi lisätä vain Päijänne-tunnelin avul
la. Lopullinen päätös Päijänne-tunnelin käytös
tä on syytä tehdä vasta, kun nähdään jo toteu
tettujen ja suunniteltujen vesiensuojelutoimen
piteiden sekä vuonna 1979 aloitetun tilapäisen
vedenjohtamisen vaikutukset vesistössä.

5.68 Virkistyskäytön edistäminen tekojärviä
rakentamalla

Yleiseen virkistyskäyttöön etenkin lähivirkistys
alueiksi soveltuvia vapaita rantoja on alueella riit
tämättömästi. Tästä syystä tulisi yksityiskohtaises
ti selvittää yhteensä 8 tekojärven tekniset rakenta
misedellytykset pääasiassa virkistyskäyttöä varten
(taulukko 17 ja kuva 16). Björkebergin tekojärven
(kohde 6) rakentamisen yleissuunnitelma on val
mistunut vuonna 1981.

5.7 Tulvasuojelu ja maankuivatus
Tulvasuojelua ja maankuivatusta koskevat asiat
voidaan jakaa tulvasuojeluun ja peruskuivatukseen
sekä paikalliskuivatukseen. Tulvasuojelun ja perus
kuivatuksen yhteydessä on käsitelty perkauksia,
valtaojitusta ja j ärvenlaskuja. Paikalliskuivatuksen
yhteydessä on käsitelty salaojitusta ja metsäojitus
ta.

5.71 Tulvasuojelu ja peruskuivatus
5.711 Tulvasuojelun ja perus

kuivatuksen nykytila

Järvien laskut alkoivat Suomessa jo 1700-luvulla ja
suuri osa suunnittelualueen järvistä lienee laskettu
ainakin kertaalleen. Tietoja on 90 lasketusta järves
tä, joista 25 on kuivattu kokonaan (taulukko 1$ ja
kuva 17).

Suunnittelualue ja erityisesti itäinen Uusimaa on
perinteisesti kärsinyt tulvahaitoista. Valtio on vuo
sina 1930—1970 toteuttanut koko alueella yhteensä
419 perkaus- ja valtaojitushanketta. Näiden maata
loudellinen hyötyala on noin 308 km2 eli noin 4 %
koko alueen pinta-alasta ja 15 % sen peltoalasta.
Tästä hyötyalasta kuivatettiin 1950-luvulla yli
30%.

Vanhat jokiperkaukset rajoittuivat yleensä lyhyi
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Taulukko 17. Virkistyskäyttöä varten mahdollisesti rakennettavien tekojärvien teknisiä tietoja.
Tabeli 17. Tekniska data om konstgjorda sjöar som eventuelit kommer att byggas för rekreationsbruk.
Table 17. Data on artificial lakes possibly to be constructed for recreational purposes.

Vesistö ja kohde Kunta Padotus kork. Ala Valuma-alue Tilavuus Viipymä Rantaviiva
(kuva 16)
Vatteisdrag och objekt Kommun föräämn. höjd Areal Avrinnings- Votym Fördrijning Strandtinje
(bitd 16) omrdde
Watercourse, site Commune Height of dike Surface area Drainage area Volyme Retention Lenght of
(Fig. 16) time shoreline

(m) (ha) (km2) (Mm3) (d) (km)

Sipoonjoki Sibbo d:
1. Paippinen ylä Sipoo +35,0 56 55 2,4 50 20,0

Paippis Övre Sibbo
Vant2anjoki Vanda &
2. Klaukkala KtövskogNurmi- +32,9 120 150 2,8 22 8,7

jarvi
3. Leppälampi Nurmi- +84,0 13,5 2,5 0,3 130 1,8

jarvi
4. Tehtaansuo Hyvinkää avoin 17,0 2i) 0,6 360

Hyvinge
5. Kuumaissuo Kerava +40,0 14,0 3,2 1,0 360 2,8

Kervo
Espoonjoki Esbo d:
6. Björkeberg Vantaa +29,0 93 9,6 2,8 420 11,1

Vanda
7. Kynicke Vantaa +35,0 28 3,2 1,0 360 2,8

Vanda
8. Kirkkojärvi Espoo Ruoppaus selvitettävä tutkimuksir

Esbo Behovet av muddring bör utreda

‘Lisäksi pohjavesiä noin 3 km2 alueesta.
Dessutom grunäsvatten från ett ca 3 km2 stort omrdde.

TAASIANJOKI TESSJÖ Åt
1 Taasianjärvi
2 Kvarnträsket
3 Hindersjö
4 Skogträsket
5 Valkeapäänlampi

LOVIISANJOKI LOVJSA Å:
6 Djupängstrasket
7 Lapinjärvi

RANNIKKOVESISTÖT KUSWA 7TNEN;
$ Sarvlaxträsket
9 Pålböleträsk

10 Renstrandsträsk

0 Lasku 1780-luvulla Siinkning pa 1780-talet
0,02 Jako v. 1889 Skifte ir 1829
0 Vireillä v. 1825 Anhingigg)ort dr 1825
0 Tutkimus v. 1880 Undersökning år 1880
0,05 Tutkimus v. 1858 Undersökning år 1858

0,01
4,72 Lasku v. 1826—1827 Sänkning iren 1826—1827

2,25
0,30

Taulukko 18. Tiedossa olevat järvenlaskut suunnittelualueella.
Tabett 18. Kända sjösänkningar inom ptaneringsomridet.
Table 18. Lakes in which water levels have been lowered for land reclamation purposes.

Kuva 17 nro Järvi Nykyinen pinta-ala Huomautus
BiId 17 nr Sjö Nuvarande areal Anmärkning
Fig 17 nr Lake Present surface area Remarks

1. 2. 3. 4.

0,26
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Taulukko 18 jatkuu. Tabetien I8fortsätter. Table 18 continued.
1. 2. 3. 4.

KOSKENKYLÄNJOKI FORSBY Å:
11 Hammartrasket 0,25
12 Kuuskoskiträsket 0,32
13 Niinijärvi 0 Anomus v. 1813, lasku 1856—60

Ansökan år 1813, sänkning dren 1856—60

14 Sävträsk 0,28

15 Hopomträsk 6,24 Lasku v. 1850-luvulla Sänkning p3 1850-talet

16 Pyhäjärvi 12,90 Lasku v. 1824 ja 1852 sekä 1870-luvulla
Sänkning år 1824 och 1852 samt p3 1870-tatet

17 Säyhtee 2,03
18 Villikkalanjärvi 7,05
19 Jaakkolanjärvi 0
20 Muttilanjärvi 0,34
21 Kirkkojärvi 1,60 Lasku 1850-luvulla Sänkningp3 1850-talet

22 Sopajärvi 0,82 Jako v. 1835 Sktfte 3r 1835

23 ?öyiysjärvi 0,02
24 Kenkjärvi 0 Lasku 1850-luvun lopulla Sinkning p3 1850-talet

ILOLANJOKI ILLBY Å2
25 Veckjärvi 1,80
26 Vadeträsk 0 Jako v. 1891, laskettu? Skifte år 1891, sänkt?

27 Eriksdalinjärvi 0,17

28 Heinäjärvi 0 Lasku v. 1839? Sänkning dr 1839?

29 Eknäsinjärvi ja! 0 Lasku ennen v. 1829 ja v. 1839—1841

och Illbyträsk Sänkningföre dr 1829 och dren 1839—1841

30 Kyläpäänjärvi 0,65

31 Tiiläänjärvi 2,11

32 Simppujärvi 0,05
33 Kotojärvi 0,23
34 Pimijärvi 0,20

PORVOONJOKI BORGÅ Å:
35 Vahijärvi 0,25
36 Etujärvi 0,16
37 Takajärvi 0,17 Ent./F.d, Nalkkilanjärvi
3$ Onkimaanjärvi 3,00
39 Sääksjärvi 0,39
40 Kyynäränjärvi 0 Jako v. 1835 Skifte 3r 1835
41 Kortisjärvi 0 Lasku v. 1829—1831 Sänkning åren 1829—1 831

42 Kanteleenjärvi 0,76
43 Koukkusa 0,05 Tutkimus v. 1850 Undersökning år 1850
44 Sahajärvi 2,01
45 Mallusjärvi 5,34 Lasku v. 1835—1836 Sdnkning åren 1835—1836

46 Tuhkurinjärvi 0,07 Anomus v. 1842 Ansökan år 1842
47 Salusjärvi 0,37 Tutkimus v. 1843 Undersökning år 1843
4$ Kuustjärvi 0,19
49 Hahmajärvi 0,93
50 Tekemäjärvi 0,50 Lupa v. 179$ Tittstånä år 1798
51 Avojärvi 0 Tutkimus v. 1847 Undersökning dr 1847
52 Marttilanjärvi 0
53 Ojajärvi 0,32 Lasku 1840-luvulla Sänkning p3 1840-tatet

MÄNTSÄLÄNIOKI MANTSÄLÄ A:
54 Niinijärvi 0,30
55 Kotajärvi 1,4$
56 Ruokojärvi 0,70
57 Kyynäräjärvi 0,29 Tutkimus v. 184$ Unäersökning år 1848
58 Kilpijärvi 2,72 Tutkimus v. 1847 Undersökning år 1847
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Taulukko 18 jatkuu. Tabellen l8fortsätter. Table 1$ continued.
2.

59 0,03
60 0,26
61 0,28
62 0,30
63 1,51
64 0,10
65 0,04
66 0,97

Kotojärvi
Joutsjärvi
Pitkäjärvi
Koverojärvi
Hunttijärvi
Suojärvi
Matijärvi
Sulka-Koukun
ym. järvet
mm. sjöar

SIPOONJOKI SIBBO Ä:
67 Storträsk
6$ Borgbyträsk

VANTAANJOKI VANDA Ä:
69 Ridasjärvi
70 Rusutjärvi
71 Vantaajärvi
72 Vähä- ja Paalijärvi
73 Hirvijärvi
1) Södernäsinjärvi

75 Majalampi
76 Kuhajärvi

77 Nurmijärvi 0
78 Leppälammi 0

ESPOONJOKI ESBO Å:
79 Luukinjärvi
$0 Grundträsk
$1 Bodomjärvi
$2 Kyrkträsk
1) Liliträsket

MANKINJQKJ MANK Å:
1) Vadspångträsk
1) Nackträsk
86 Nuppurböleträsk
87 Svartbäckträsk
8$ Igelträsk
1) Liliträsket

90 Loträsket 1,16

1) Paikka ei ote tiedossa
Man känner inte till platsen

Anomus v. 1827 Ansäkan år 1827
Tutkimus v. 1848 Unäersökning är 1848
Jako v. 1855—1859 Skifte åren 1855—59

Paätös v. 1815, Helsinki Beslut dr 1815, Helsingfors

Lasku ennen v. 1836 ja v. 1857
Sänkningfäre dr 1836 och 1857

Tutkimus v. 1862 Undersäkning dr 1862

Lasku v. 1846 Sänkning dr 1846
Jako v. 1885, Espoo Skifte är 1885, Esbo
Tutkimus v. 1859, Espoo Undersäkning tr 1859 Esbo
Esboo, Esbo

Lasku ennen v. 1840 Sänkningföre är 1840
Lasku 1700-luvulla? Tutkimus v. 1818, Kirkkonummj
Sänkning pd 1700-tatet? Undersäkning dr 1818 Kyrkslätt
Lasku ennen v. 1806? Sänkningfäre dr 1806?

sun koskipaikkoihin. Uomien vedenjohtokykyä ei
yleensä lisätty perkauksilla varsinaisilla tulva-alueil
la, joten hyödyt jäivät vaatimattomiksi ja paikalli
siksi. Ojituksen tehostuminen on myös myöhem
min kärjistänyt tulvahaittoja.

Keskimääräisellä tulvalla arvioidaan tulva-alueita
olevan alueella noin 3 100 ha ja suurilla tulvilla ku
ten vuosina 1962 ja 1966 noin 10 600 ha (taulukko
19 ja kuva 18). Tulva-alueita on noin 7400 ha kes

kimäärin kerran 20 vuodessa sattuvalla tulvalla.
Koska vesistöt ovat vähäjärvisiä tai lähes järvettö
miä, esiintyy kevättulvien lisäksi myös kesä- ja
syystulvia. Niiden aiheuttamat vahingot ovat ke
vättulviin verrattuna usein moninkertaisia.

Valtion toimesta on alueella viime vuosina vaI
taojitettu vuosittain noin 500—600 ha. Kaikkia
anottuja ojituksia ei ole kuitenkaan toteutettu vä
häisten kuivatusmäärärahojen vuoksi.

4.

0,22
0

2,95
1,39
0
0,94
4,22
0

0,12
0

0,35
0,98
4,10
0
0

0
0
0,21
0,06
0
0



Tulva-alue Kuva 18. Tulva-alueet suurifia tulvffla(keväallä

.4 Översvämningsområde 1966).
Bild 18. iversvämningsområdena vid stora

Flooded area översvämningar fvåren 1966).
Fig. 18. Ftooded areas during bigb floods
(spring 1966).
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Taulukko 19. Tulva-alueiden määrä ja osuus peltoalasta eri vedenkorkeuksilla.
Tabeit 19. Antatet översvämningsområden och deras andet av åkerarealen viä olika vattenstånd.
Table 19. Flooded areas and their portion of the field area, at different water levels.

Tulva-ala (ha) ja sen osuus peltoalasta (%)
Oversvämningsareat (ha) och dess andet av åkerareaten (%)

Flood area (ha) and its portion of the field area (%)
Vesistö Peltoala
Vattenärag Åkerareat HW HW 1/20 MHW
Watercourse Field area

ha ha ¾ ha ¾ ha ¾

Taasianjoki Tessjö d 13 620 2 700 20,0 1 900 14,0 810 5,9
Loviisanjoki Lovisa d 3 090 400 13,0 280 9,0 120 3,8
Porvoonjoki Borgå å 34 750 3 060 8,8 2 150 6,1 900 2,8
Mäntsälänj. Mäntsätä å 21 440 1 260 5,9 $80 4,1 380 1,$
Espoonjoki Esbo å 1 960 170 8,7 120 6,1 50 2,5
Koskenkylänj. Forsby å 24 460 1 100 4,5 770 3,1 260 1,1
Vantaanjoki Vanda d 42 220 1 860 4,4 1 300 3,1 550 1,3
Ilolanjoki Iliby å $ 390 50 0,6 30 0,4 15 0,2
Sipoonjoki Sibbo å 5 700 .. .. ..

Mankinjoki Mankån 2 890 .. .. ..

Yhteensä 15$ 520 10600 7 430 3 085
Sammanlagt
Total

(HW = suurin tunnettu tulva, största kända översvämning, maximum high water. HW 1/20 = keskimäärin kerran
20 vuodessa toistuva tulva, översvämning om återkommer i medettat en gdng på 20 dr, high water recurring once in 20
years. MHW keskimääräinen tulva, genom5nitttzg översvärnning, mean high water.)

5.712 Tulvasuojelu

Tulvasuojelun tarve on ilmeinen Taasianjoen, Lo
viisanjoen, Porvoonjoen, Mäntsälänjoen, Kosken
kylänjoen ja Vantaanjoen vesistöissä, joissa suurella
tulvalla peittyy noin 10 400 ha eli noin 98 koko
suunnittelualueen tulva-alueista.

Mäntsälänjoen ja Koskenkylänjoen tulvasuojelu
työt ovat jo toteutusvaiheessa. Muiden vesistöjen
tulvasuojelua on seuraavassa tarkasteltu vesistöit
täin.

Vantaanjoen vesistö

Vantaanjoen vesistössä on tulva-alueita laajimmil
laan ollut 1 860 ha. Niitä on Vantaanjoen pää
uoman varressa kehä III -maantien ja Riipilän kylän
välisellä jokiosalla noin 1 050 ha ja Keravanjoen
varressa noin 250 ha. Lisäksi on tulva-alueita Van
taanjoen alajuoksulla sekä Luhtajoen, Lepsämän
joen, Kytäjoen ja Tuusulanjoen varsilla.

Vantaanjoen alajuoksulla olevien tulva-alueiden
poistaminen olisi teknisesti toteutettavissa mm.
Vantaankosken ja Vanhankaupunginkosken per-

kauksilla. Nämä kosket ovat kuitenkin kulttuuri
historiallisesti ja vesimaisemaltaan niin arvokkaita,
ettei perkauksia voitane suorittaa. Vesistön sään
nöstelyllä ei myöskään ole mahdollista merkittäväs
ti vähentää tulvaa, joten kysymykseen tullee vain
tulva-alueiden suojaaminen tarvittaessa rantapen
gerryksillä.

Alustavien selvitysten perusteella ei kehä III
-maantien yläpuolisten tulva-alueiden suojaaminen
pengerryksillä ole taloudellisesti kannattavaa.
Myöhemmin tulisi kuitenkin yksityiskohtaisesti
selvittää mahdollisuudet etenkin asutukselle haital
listen tulvien poistamiseen.

Keravanjoen suurin yhtenäinen tulva-alue sijait
see Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin rajan ja
Keravan nuorisovankilan välisellä jokiosalla. Tulva-
alueen pituus on noin 13 km ja pinta-ala noin 250
ha. Tulva-alueen alaosalla jää ajoittain useita kym
meniä omakotitaloja veden saartamiksi.

Vuonna 1972 laaditun suunnitelman mukaan
tulvahaitat voitaisiin poistaa perkaamalla Keravan
jokea 11,6 km. Samalla rakennettaisiin kaksi sään
nöstelypatoa alivedenkorkeuksien nostamiseksi pe
rattavalla jokiosalla.
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Keravanjoen järjestelysuunnitelma ei vastaa enää
nykyisiä tarpeita. Se tullaan yhdessä asianomaisten
kuntien kanssa sovittamaan joen vireillä oleviin
kunnostus- ja kehittämissuunnitelmiin. Suunnitel
maila pyritään ensisijaisesti poistamaan asutukselle
haitalliset tulvat. Sillä pyritään myös parantamaan
Keravanjoen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja ve
simaisemaa. Tällöin selvitetään myös mahdollisuu
det porrastaa yläjuoksua pienehköillä tekojärvillä.
Lisäksi tulisi tutkia jokeen suunniteltujen säännös
telypatojen korvaamista tekokoskityyppisillä poh
japadoilla. Toimenpiteiden ekologiset vaikutukset
tulisi selvittää ja laatia suunnitelma vesiluonnoltaan
ja maisemaltaan arvokkaiden kohteiden suojelemi
seksi.

Porvoonjoen vesistö

Porvoonjoen vesistössä on Lahden ja Porvoon
kaupunkien välisellä jokiosalla keskimäärin kerran
20 vuodessa sattuvalla tulvalla veden alla 2 150 ha.
Tulva-alue on lähes kokonaisuudessaan tehokkaas
sa viljelyssä olevia peltoja. Suurin yhtenäinen tulva-
alue sijaitsee Pukkilan ja Orimattilan välisellä joki-
osalla ja on pituudeltaan noin 18 km ja pinta-alal
taan noin 1 200 ha. Tulvahaittojen poistamiseksi
on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa:
Vaihtoehdossa A rakennettaisiin joen yläjuoksulle
pääasiassa Orimattilan ja Hollolan kuntiin noin
670 ha:n suuruinen Luhtikylän tekojärvi, jonka ti

lavuus olisi 28 Mm3. Tulva-alueista poistuisi tällöin
arviolta 50 %. Tekojärven avulla joen alivirtaamat
lisääntyisivät.
Vaihtoehdossa B tehostettaisiin tulvasuojelua
vaihtoehtoon A verrattuna siten, että lisäksi perat
taisiin Porvoonjokea noin 26 km:n matkalla. Per
kausmassoja olisi 1,1 Mm3. Tulva-alueista poistuisi
tällöin arviolta 85 %.
Vaihtoehdossa C ei tekojärveä rakennettaisi, vaan
Porvoonjokea perattaisiin noin 56 km:n matkalla.
Perkausmassoja olisi 2,5 Mm3. Tulva-alueista saa
taisiin myös tällöin poistetuksi noin 85 %.

Luhtikylän tekojärven rakentamisesta on arvioi
tu koituvan hyötyä mm. maataloudelle, voimata
loudelle ja vesien virkistyskäytölle. Eri vaihtoehto
jen arvioidut kustannukset ja hyödyt (hintataso
XI/80) ovat seuraavat:

rakentamalla Luhtikylän tekojärvi. Tätä kuitenkin
lausuntojen mukaan vastustetaan siinä määrin, ettei
tekojärven rakentamista voida pitää realistisena.
Porvoonjoen tulvahaittojen vähentämiseksi ei ole
voitu osoittaa muita kannattavia ratkaisuja.

Taasianjoen vesistö

Taasianjoen vesistöalueella on tulvan vaivaamien
viljelysten suhteellinen osuus pelloista maamme
suurimpia. Suurella tulvalla vuonna 1966 oli noin
2 700 ha eli noin 20 % viljelyksistä veden peitossa
(taulukko 19). Tulva-alueet ovat joen keski- ja ala
juoksulla Lapinjärven ja Ruotsinpyhtään kunnissa.

Kuivina kesinä on Taasianjoessa niin kastelun
kuin muidenkin vesienkäyttömuotojen ongelmana
veden puute. Kastelukausina joen koko virtaama
on käytetty kuivimpina kesinä kasteluun. Vesistös
sä onkin tulvien poiston lisäksi keskeisenä tavoit
teena alivirtaamien lisääminen (kohta 5.15).

Tulvien poistamiseksi ja alivirtaamien lisäämi
seksi on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa:
Vaihtoehdossa A tulvat poistettaisiin perkaamalla
Taasianjokea noin 25 km. Perkausmassoja olisi 0,5
Mm3. Alivirtaamia suurennettaisiin johtamalla lisä-
vettä Kymijoen vesistöstä. Tätä varten tarvittaisiin
pumppaamo ja noin 2,4 km:n pituinen painejohto
Kirkkojärvestä Taasianjoen vesistöön.
Vaihtoehdossa B tulvia pienennettäisiin ja alivir
taamia lisättäisiin rakentamalla joen yläjuoksulle
noin 260 ha:n suuruinen Taasian tekojärvi, jonka
tilavuus olisi 10,6 Mm3 (taulukko 20, kuva 19).
Pääosa suunnitellun tekojärven pohjasta on metsää.
Vaihtoehtoon kuuluu myös Taasianjoen perkausta
noin 20 km. Perkausmassoja olisi 0,3 Mm3.

Kumpikin vaihtoehto sisältää lisäksi siltojen
simista ja vesimaiseman kunnostusta. Molemmilla
vaihtoehdoilla saavutettaisiin saman suuruinen tul
vasuojelu- ja kasteluhyöty.
Vaihtoehdon A rakentamiskustannuksiksi on ar
vioitu 10,0 Mmk (hintataso X1180). Kun kustan
nuksiin lisätään veden pumppauksen ja Kymijoen
voimalaitoskorvausten pääoma-arvot eli noin 1,0
Mmk, ovat vaihtoehdon A vertailukustannukset
11,1 Mmk. Tulvien poistosta koituvan hyödyn on
alustavasti arvioitu vastaavan noin 300 ha:n suurui
sen ensiluokkaisen peltoalan tuottoa, minkä pää
oma-arvoksi on arvioitu 7,5 Mmk. Sadetettavaksi
peltoalaksi on arvioitu laskentajakson 1980...2010
puolivälissä noin 1 600 ha ja vedentarpeeksi 550 l/s
(kohta 5.152). Taasianjoen vesivarat ovat kastelun
huippukaudella eli kesäkuun jälkipuoliskolla noin
200 lis, mikä riittää noin 570 ha:n kasteluun. Kaste
lun keskimääräisen vuotuishyödyn (400 mk/ha) ja
lisäkastelualan (1 030 ha) perusteella saadaan hyö
tyjen nykyarvoksi (30 v, 6 %) 5,7 Mmk. Siltojen

Kustannukset
Hyödyt

Vaihtoehto Vaihtoehto
A 3

Mmk Mmk
23,0 38,2...47,5

25,3.31,3 29,3...35,3

Vaihtoehto
c

Mmk
31,2...48,6

9,7

Porvoonjoen tulvahaittojen vähentäminen olisi
siis kannattavaa vain vaihtoehdolla A eli pelkästään
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Taulukko 20. Suunnitellun Taasian tekojärven teknisiä arvoja.
Tabett 20. Tekniska data för Tessjö pianerade konstgjorda sjö.
Table 20. Some technical figures for the projected artificial lake of Taasia.

Vesistöalue Vattendragsomrdde Drainage area 80 km2
Ylin vesi Högsta vattenstdnd High water (HW) +47,00
Alin vesi Lägsta vattenstånd Low water (NW) +44,00
Kesän alin vesi Lägsta sommarvattenstand Summer low water (NW) +46,00
Pinta-ala Areal Surface area 260 ha
Tilavuus Volym Volume 10,6 Mm3
Suurin syvyys Största djup Maximum depth 13 m
Keskisyvyys Medeläjup Mean depth 4,1 m
Kantaviivan pituus Strandtinjens tängd Length of shoreline 34 km

uusimiskustannuksista (2,0 Mmk) on kantavuuden
lisäyksenä arvioitu koituvan liikennehyötyä 1,0
Mmk. Vaihtoehdon A hyödyiksi saadaan siten yh
teensä 14,2 Mmk.

Vaihtoehdossa 3 on rakentamiskustannuksiksi
arvioitu noin 15,4 Mmk (hintataso XI/80). Koko
naiskustannuksista muodostavat perkaukset 5,2
Mmk, tekojärven rakentaminen 6,3 Mmk ja vahin
gonkorvaukset 4,0 Mmk. Vaihtoehdossa B saadaan
samat hyödyt kuin vaihtoehdossa A. Lisäksi on
vaihtoehdossa B arvioitu tekojärvestä koituvan
hyötyä vesien virkistyskäytölle mm. uinnin, retkei
lyn, matkailun, kalastuksen ja lomailumahdolli
suuksien muodossa 4,3 Mmk. Vaihtoehdon B ko
konaishyödyt olisivat siten yhteensä 18,5 Mmk.

Molemmissa vaihtoehdoissa ovat hyödyt suu
remmat kuin kustannukset. Vaihtoehdossa A ve
den otto Kymijoesta ja kustannusten periminen
veden käyttäjiltä aiheuttaa ongelmia. Veden hin
naksi on arvioitu noin 20 mk vuodessa sadetettavaa
peltohehtaaria kohti. Pääuomaa perattaessa vaih
toehdon A ekologiset haittavaikutukset ovat suu
remmat kuin vaihtoehdossa B, koska siinä perka
usmassat olisivat 0,2 Mm3 suuremmat. Massojen
levitys viljeltyjen alueiden keskellä aiheuttaisi myös
suurempia ongelmia. Kokonaisvahingot ovat kui
tenkin vaihtoehdossa A oleellisesti pienemmät kuin
vaihtoehdossa B, johon sisältyy tekojärven raken
taminen. Suomessa harvinaisen kasvin, taponleh
den, viidestä maassamme tunnetusta luonnonvarai
sesta kasvualueesta kolme jäisi vaihtoehdossa B
Taasian tekojärven alle.

Taasian tekojärven tilan kehittymistä voidaan
arvioida vastaavanlaisista tekojärvistä saatujen ko
kemusten perusteella. Kun järvi on suunniteltu
täytettäväksi asteittain kolmen vuoden kuluessa,
tullevat haitat rajoittumaan järveen ja joen keski- ja
yläjuoksulle. Alkuvuosina veden ainespitoisuudet
(mm. kiintoaine, typpi, fosfori ja rauta) tulevat
voimakkaasti kasvamaan, ja etenkin alusvedessä
esiintyy myös hapen vajausta ja ajoittain myös ha

pettomuutta. Tekojärvestä juoksutettava vesi voi
daan kuitenkin ilmastaa esim. ilmastusportailla. Ka
lakuolemia järvessä ei ensimmäisen vuoden jälkeen
ehkä esiintyisi. Kaloja ei voitaisi ehkä alkuvuosina
käyttää ravintona elohopeapitoisuuksien vuoksi.
Virkistyskäyttöön järven arvioidaan soveltuvan vä
littömästi. Tekojärven alle ei jäisi suota, joten tur
peen noususta ei aiheutuisi ongelmaa.

Tekojärven veden laadun tasaannuttua on vaih
toehto B vesiensuojelun kannalta suositehavampi,
koska tekojärveen varastoidusta vedestä voidaan
noin 5 Mm3 käyttää vuosittain alivirtaamien lisää
miseen. Tekoj ärvi muodostaisi paikalliselle asutuk
selle virkistäytymiskohteen. Se olisi lähin järvi noin
7 000 litin ja Elimäen kunnan asukkaalle.

Taasianjoen järjestelyn vaihtoehtoja voidaan
painottaa eri arvostusten mukaan. Tekojärven ra
kentamista on vastustettu lähinnä luonnonsuojelul
lisin perustein. Toisaalta on vastustettu myös per
kausvaihtoehdon (A) toteuttamista esitetyssä laa
juudessa. Alueen kunnat ovat kannattaneet tulvien
poistamista tekojärvivaihtoehdon (B) pohjalta.

Taasianjoen järjestely tulee pyrkiä toteutetta
maan vaihtoehdon 3 pohjalta (kuva 19), koska se
tarjoaa käytännössä vaihtoehtoa A monipuoli
semmat mahdollisuudet Taasianjoen vesistön ke
hittämiseen. Suunnittelussa tulee selvittää yksityis
kohtaisesti hankkeen ekologiset vaikutukset, kuten
joen suuosan mahdollisen perkauksen vaikutukset
Kullofjärdenin kasvillisuuteen ja linnustoon, ja
keinot haittojen minimointiin, mm. tekojärvestä
juoksutettavan veden ilmastus, kalojen istutus ja
maisemanhoito.

Loviisanjoki

Loviisanjoen tulvasuojelun suunnittelu on vireillä.
Alustavan suunnitelman mukaan tulva-alueiden
(400 ha) poistamiseksi oLisi jokea perattava noin 17
km. Hankkeen kustannukset olisivat noin 700 000
mk.



Kuva 19. Taasianjoen järjestelysuunnitelma.
BiId 19. Regleringsplan för Tessjö å.
Fig. 19. River Taasianjoki water tevet regutation pian.
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Loviisanjoen tulvahaitat tulisi poistaa siinä laa
juudessa kuin se osoittautuu tarkoituksenmukai
seksi yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Järjestelys
sä tulisi turvata myös kasteluveden riittävä saanti
(vrt, kohta 5.15).

5.713 Peruskuivatus

Valtaojituksen tarve riippuu lähinnä salaojitustoi
minnan kehittymisestä. Pääpaino tulee olemaan
nykyisten valtaojitusten uusimisessa ja kunnosta
misessa niin, että kuivatussyvyys mahdollistaa sala
ojituksen. Osa valtaojista korvataan myös putki
ojilla viljelyn tehostamiseksi. Salaojitusohjelmassa
vuosille 1 980—2000 (Sara-2000) käytettyjen arvioi
den perusteella tulisi suunnittelualueella vuoteen
2000 mennessä ojittaa noin 1 000 ha vuosittain.

5.72 Paikalliskuivatus
5.721 Salaojitus

Suunnittelualueen peltoala on 1 $00 km2 eli 25 %
alueen pinta-alasta. Siitä oli vuoden 1979 lopussa
salaojitettu noin 1 060 km2 eli lähes 60 % (tauluk
ko 21). Koko maan keskimääräiseen salaojituspro

senttiin (32) verrattuna määrä on lähes kaksinker
tainen.

Salaojitus on edennyt pisimmälle Taasianjoen ja
Loviisanjoen vesistöalueilla, joissa vuonna 1979 sa
laojitusprosentti oli lähes 70. Alueen kunnista oli
vat kärjessä Lapinjärvi ($0 ¾) ja Liljendal (75 ¾).
Alueella on salaojitettu noin 10 ¾ peltoalasta vuo
sina 1976—1979 eli noin 2,5 ¾ vuodessa. Ojitus
nopeus on ollut lähes sama vuodesta 1960 lähtien,
jolloin noin 15 % peltoalasta oli salaojitettu.

SARA-2000 -neuvottelukunta on laatinut valta
kunnallisen salaojitusohjelman vuosille 1980—2000.
Siinä ennustetaan salaojitusprosentin olevan vuon
na 2000 Uudenmaan maatalouskeskuksen alueella
$9 ¾ ja Nylands Svenska Lantbrukssällskapin alu
eella 82 %. Tämän mukaan suunnittelualueella olisi
vuonna 2000 salaojitettu noin 85 % peltoalasta
(taulukko 21). Koska osaa (5—8 %) pelloista voi
daan viljellä ojattomana, olisivat tuolloin lähes
kaikki tehokkaasti viljellyt pellot tarvittaessa sala
ojitettuja. SARA 2000-ohjelmassa oletetaan sala
ojitusten jatkuvan lähivuosina lähes nykyisessä laa
juudessa, mutta hidastuvan sen jälkeen vähitellen.

5.722 Metsäojitus

Suunnittelualueen maapinta-alasta on eloperäisiä

Taulukko 21. Peltoala ja salaojitettu peltoala vesistöalueittain v. 1979, 1990 ja 2000.
Tabeli 21. Åkerareal och täckdikad areal per vattendragsområden åren 1979, 1990 och 2000.
Table 21. Field areas and subsurface drainage by drainage basins in 1979, 1990 and 2000.

Vesistöatue Peltoala Salaojitettua peltoa
Vattendragsomrdde Åkerareat Täckäikaä åker
Watercourse field area Fields with subsurface drange

% vesistöalueesta % peltoalasta
% av vattendrags- av dkerareaten

områäet km2 % of total field area
% of catchment —

km2 area 1979 1990 2000 1979 1990 2000

Mankinjoki Mankån 28,9 17,0 10,4 12,7 14,4 36 44 50
Espoonjoki Esbo å 19,6 15,$ 10,6 12,0 12,7 54 61 65
Vantaanjoki Vanda i 422,2 25,4 236,6 295,5 337,8 56 70 $0
Sipoonjoki Sibbo å 57,0 25,9 26,2 36,0 42,7 46 63 75
Mäntsälänjoki Mäntsälä ci 214,4 28,0 122,0 165,0 193,0 57 77 90
Porvoonjoki Borgd å 347,5 27,9 219,0 271,0 312,7 63 78 90
Ilolanjoki Iltby d 83,9 27,1 - 46,2 58,7 67,0 55 70 80
Koskenkylänjoki Forsby å 244,6 27,0 161,0 195,7 220,0 66 80 90
Loviisanjoki Lovisa i 30,9 25,1 21,0 24,7 27,7 6$ 80 90
Taasianjoki Tessjö J 136,2 25,8 94,0 109,0 122,5 69 $0 90
Rannikkoalue Kustomrtidet 220,5 18,9 117,0 143,3 165,5 53 65 75

Yhteensä 1 $05,7 25,0 1 064,0 1 323,6 1 516,0 59 73 84
Sammanlagt
Total



97

maita, soita ja soistumia yhteensä 84 500 ha eli
noin 12 % (taulukko 22). Koko maan vastaava arvo
on noin 30 ¾. Suoalasta on noin 80 000 ha metsä
talouden turvemaita ja loppuosa lähinnä rantasois
tumia.

Tämän kokonaissuunnitelman laatimisen yhtey
dessä metsänparannuspiirien avustuksella tehdyn
selvityksen mukaan oli metsätalouden tulwemaista
vuoden 1976 loppuun mennessä ojitettu noin
52 000 ha eli noin 65 ¾. Ojittamatta oli tuolloin
vielä noin 28 000 ha, josta osa tulee varattavaksi
luonnonsuojeluun ja tun’etuotantoon ja osa on
metsäojituskelvotonta. Metsäojitusmääräksi on ar
vioitu noin 1 000—1 500 ha/a.

Soiden suojelullisten näkökohtien mukaisesti tu
lee riittävä määrä eri tyyppisiä soita säilyttää alueel
la ojittamatta (kohta 5.813). Saariston ja rannikko
kaistan soiden ojituksessa tulisi erityisesti ottaa
huomioon luonnonsuojelulliset näkökohdat.

5.8 Vesiluonnon ja vesimaiseman
suojelu ja hoito

5.81 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu

Luonnonsuojelulain, muinaismuistolain, vesilain,

metsästyslain, kalastuslain ja rakennuslain lisäksi
voi suojelu perustua metsähallituksen tai muun vi
ranomaisen tai kunnan päätökseen. Suunnittelualu
eella sijaitsee lähes 60 luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitettua vesiin liittyvää aluetta (taulukko 23 ja
liitekartta 2). Niiden pinta-ala on yhteensä lähes
12 000 ha. Pääosa niistä sijaitsee merialueella.

Luonnon- ja kansallispuistoehdotuksia ei alueella
ole. Alueella on nimetty 160 vesimaiseman ja suoje
lun kannalta kansainvälisesti arvokasta vesiin liitty
vää kohdetta (liite 2 ja kuva 20). Mukana on myös
useita maalla sijaitsevia kohteita, joiden on katsot
tu kuuluvan vesimaisemaan tai joiden suojelemisek
si on tarpeen pidättyä vesirakennustoimenpiteistä,
kuten soiden ojituksista.

5.811 Erityistä suojelua vaativat vedet

Maa- ja metsätalousministeriön suojeluvesityöryh
män vuonna 1977 nimeämiin erityistä suojelua vaa
tiviin vesiin kuuluu suunnittelualueella valtakun
nallisesti arvokas Pernajanlahden alue (731 km2),
jonka suojelua uhkaavat mm. tiesuunnitelmat ja
loma-asutus. Osa alueesta on nimetty lintuvedeksi
(kohta 5.8f2) jaosittain suojeltu. Alue muodostaa
lähes makeavetisestä jokisöistosta avomerelle vai-

Taulukko 22. Suunnittelualueen suot ja soistumat.
Tabeti 22. Kirr och sumpmark inom ptaneringsområdet.
Table 22. Bogs and wetlands in the planning area.

Alue Kokonaispinta-ala Suota
Område Totat areat Kärr
Area Total surface area Bogs

km2 km2

1. Jokien alue Vattenäragsområäena River catchments
Mankinjoki Mankån 175 20,5 11,7
Espoonjoki Esbo å 125 9,5 7,6
Vantaanjoki Vanda d 1 685 216,5 12,8
Sipoonjoki Sibbo d 235 19,0 8,1
Mäntsälänjoki Mäntsätä å 780 101,5 13,0
Porvoonjoki Borgd d 1 266 108,5 8,6
Ilolanjoki Iliby å 301 35,0 11,6
Koskenkylänjoki forsby d 887 99,0 11,2
Sarvilahdenoja Sarvtaxbäcken 42 6,0 14,3
Loviisanjoki Lovisa å 114 16,5 14,5
Taasianjoki Tessjö i 523 94,0 18,0

Yhteensä Sammantagt Total 6 133 726,0 11,8

2. Meren rannikko Kustomrddet Coastal mainland ‘67 87,5 11,4

3. Meren saaristo Skirgd räsomrddet Coastal islands 300 32,0 10,7

1—3 Yhteensä Sammantagt Total 7 200 845,5 11,7

7 4O84O18O4
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Taulukko 23. Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut vesiin liittyvät alueet.
Tabeti 23. Med stöd av naturskydästagen fridtysta omrdäen meä anknytning till vattnen.
Table 23. Water related areas protected on the basis of the law on nature protection.

Liitekartta 2, nro Kohde Kunta Rauhoitusvuosi MMM:n nro Ala
Kartbilaga 2, nr Objekt Kommun fridlysningsår JMS:s nr Areal
Map Appendix 2, nr Protected area Commune Year of protection 1) Area

(ha)
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uudenmaan lääni Nylands Iän

1 Harju Askola 1981
2 Linnustonsuojetualue Espoo 1933 36 193,3
3 Träskandan kartanon Esko 1961 580 32,0

puistoalue
4 Pääskyvuori Espoo 1982
5 Myllyjärven metsät Kunnarlassa Espoo 1982
6 Björkön luonnonsuojelualue Espoo 1980 1
7 Getholmen luonnonsuojelualue Espoo 1980 0,2
8 Ramsösundin maadunta- Espoo 1982

lahtikorpi
9 Linnustonsuojelualue Espoo 1953 142 2,4

10 Notgrund Helsinki 1954 1,5
11 Tiirakari, linnustonsuojelualue Helsingfors 1948 109 2,2
12 Kalliorotko, Helsinki 1922

migmatiittikalliopaljastumat Helsinki 1962 611
13 Låghara Helsinki 1954 4
14 Linnustonsuojelualue Helsinki 1962, 453 246,4

Vanhankaupunginlahti 1970
15 Kallahden harju Helsinki 1973 1 543 2
16 Bombergsgrottan-luola Liljendal 1924 la
17 Luolamuodostuma Myrskylä 1964 819

(Tomtikyrkan) Mörskom
18 Luolamuodostuma Orimattila 1968 1 281

(Kaappikallio)
19 Luonnonsuojelualue Orimattila 1975 1 743 3,2
20 Luonnonsuojelualue ja Pernaja 1974 1 672 68

maisemansuojelualue Pernå 1979
21 Bagghometiin saari, lehto ja Pernaja 1946 81 36,5

lehtoniittyalue, Tervik 1979
22 Brandön lounaisosa, Granön Pernaja 1946 87 1$

koillisosa, Appelbakarna
23 Linnustonsuojelualue, Pernaja 1948 101 232,4

Pernajanlahti
24 Mössholm, linnustonsuojelualue Pernaja 1948 106 71,44

Klovholmarna Pernaja
25 Kaksi luotoa Pernaja 1967 1170 0,3
26 Bisaholmaklacken-saari Pernaja 1966 1 054 0,20
27 Hamnholm, tinnustonsuojelualue Pernaja 1949 127 320,8
28 Kuggen, linnustonsuojelualue Pernaja 1951 131 12,4
29 Aspskär, Västrä Båklandet Pernaja 1953 159 369,2

linnustonsuoj.alue, Sarvilah- Pernaja 1975 1 725 357
den luonnonsuoj.al., Haverörn

30 Ruskis Porvoo 1945 76 234,9
Borgå

31 Linnustonsuojelualue Porvoon mlk 1930 27 1 382
32 Stora fårholmen Borgd Ik 1982
33 Klobbuddenin niemi Porvoon mlk 1973 1 544 4,4
34 Långörin saariryhmä Porvoon mlk 1970 1 365 n. 7500
35 Lennätinvuoren näköalakallio Porvoon mlk 1961, 573 27,2

1971



99

1. 2. 3. 4. 5. 6.

36 Mjåvik merenlahti Porvoon mlk 1948 108 5,3
37 Tunnholm, linnustonsuoj.alue Porvoon mlk 1932, 33 145,2

1969
38 Pellingen linnustonsuojelualue Porvoon mlk 1972 1 505 15,6
39 Kalliomuodostuma (Bot- Ruotsinpyhtää 1924 3

kärrskyrkan), Kivi Strömfors
(Käringstenenl meressä

40 Ranta-alue Ruotsinpyhtää 1969 1 320 0,28
Bastuängenin säästömetsä Ruotsinpyhtää 1969 1 321 3,75

41 Kolme lintuluotoa Ruotsinpyhtää 1970 1 366 45
a ja b

42 Kalkkilouhosalue Sipoo 1962 604 0,48
43 Luola Hulubergsgrottan Sibbo 1949 125
44 Gesterbyn järven ranta-alue, Sipoo 1949 118 2,8

Säästömetsä Sipoo 1949 119 9,3
45 Molnträsk-järvi rantametsineen Sipoo 1956 307 93,6
46 Stormossen Sipoo 1969 1 305 34
47 Luola Sipoo 1968 1 285
48 Luonnonsuojelualue Sipoo 1974 1 627 1,3
49 Luola Sipoo 1956 308
50 Lönarön luonnonsuojelualue Sipoo 1978 1 920 16,5
51 Halosenniemi Tuusula 1966 1 122 1,3

Tusby
52 Tammiston lehtomäki Vantaa 1946 80 8,4
53 Järvisuo-Ritassaarensuo Vanda 1981 n. 250

Hyvinkää
Hyvinge

Hämeen lääni Tavastehus Iän

54 Jääkauden aikainen Hausjärvi 1977 1 864 0,6
rantamuodostelma

55 Tankkalan kivikirkko-niminen Hollola 1964 908 0,3
kallioperäinen mäki

56 Koivu sekä kuusikko Kärkölä 1971 1 443 0,5

1) Maa- ja metsätalousministeriö 1978 Jord- och skogsbruksministeriet 1978

hettuvien eloyhteisöjen ketjun. Vesi- ja rantalin

nusto on siellä runsas. Monipuolisen luontonsa
vuoksi se on tärkeä tutkimuksen ja opetuksen

kohde.
Vedenhankinnassa tärkeät pinta- ja pohjavesialu

eet on esitetty vedenhankinnan suunnittelun yh
teydessä kohdassa 5.1.

5.812 Lintuvedet ja merialueiden linnusto

Kansainvälisesti ja valtakunnallisesti tärkeiksi lin
tuvesiksi on alueelta maa- ja metsätalousministeri
ön lintuvesityöryhmä nimennyt 18 kohdetta (kuva
20, liite 2), joista kolme kuuluu kansainvälisin so
pimuksin suojeltaviin luonnonsuojelualueisiin (Pro
ject MAR): Vanhankaupunginlahti Helsingissä,
Laajalahti Espoossa ja Ruskis Porvoossa. Näiden
kohteiden arvo on erityisesti otettava huomioon
vesien käytön suunnittelussa. Lisäksi vaikutukset

linnustoon tulisi ottaa huomioon kaikissa hank
keissa, jotka ilmeisesti muuttavat olosuhteita lin
nustoltaan arvokkailla alueilla.

5.813 Soidensuojelualueet

Valtioneuvoston vahvistamaan soidensuojelun pe
rusohjelmaan sisältyy alueelta 17 suota, joiden pin
ta-ala on yhteensä 2 882 ha eli noin 3 % alueen suo
alasta (kuva 20, liite 2). Näistä Järvisuo-Ritassaa
rensuo (250 ha) Hyvinkäällä on vahvistettu lailla
(676/81) soidensuojelualueeksi. Soidensuojelun pe
rusohjelman täydennyksessä on alueelta ehdotettu
suojeltaviksi lisäksi 4 suota, joiden yhteinen pinta-
ala on 23 ha. Soidensuojelualueella ovat mm. ojitus
ja turpeen nosto, rakentaminen, metsätaloudelliset
sekä muut suoalueen luonnonmukaista vesitasapai
noa muuttavat toimet ja eläinten häirintä kielletty-
ja.



Kohta 5.822: Punkt 5.822: Section 5.822: Kuva 20. Vesimaiseman ja suojelun kannalta

. Kosket, nrot 1-21; Forsar nr 1 -21; kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokkaita

Rapids nr 7-21 vesiin lnttyvm kohteita.
Bild 20. Med tanke på vattenlandskap och

D 2 Myllyt, nrot 7 5; Kvarnar, nr 1-5; vattenskydd internationellt och nationelit
Water miis, nr 7-5; värdefulla objekt.

fig. 20. Internationatty and nationatty im
Liite . Bilaga 2. Appendix 2. portant waterretated sites of scenic and
, Lintuvedet nrot 1-44; Fagelsjöar och protection vatue.
V16 tågelrika havsvikar,nrl-44;

Water fowl habitats,nr 7-44;
8 Suot,nrot 1-19; Kärr,nr 7-19; Bogs.nr 7-79;
F6 Harjut, nrot 1-14; Åsar, nr 1-14; Ridges.nr 7-14;

27
Maisemakokonaisuudet ja kulttuurihistoriail iset ympäristöt , nrot 1-55; Landskapshel -

heter och kulturhistoriska miljöer, nr 1-55; Areas or sites of scenic. cultural or historic
importance. nr 7-55.

SUOMENLAHTI
fINSKA VIKEN Pohj*ktt* Ø munmittausi,
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5.814 Muut luonnonoloiltaan tai
-maisemaltaan arvokkaan alueet

Erityisesti luonnonoloiltaan tai luonnonmaisemal
taan rauhoitettuihin tai muuten arvokkaisiin aluei
siin kuuluu myös saari- ja luotoryhmiä, merenlali
tia, luonnonkauniita niemia ja salmia, pienjäiwi- ja
lampialueita, rantalehtoja, joki- ja puro-osuuksia,
soita sekä veteen liittyviä harjuja ja kallioita (kuva
20, liite 2). Maa- ja metsätalousministeriön harju
jensuojelutyöryhmä esitti vuonna 1980 alueella suo
jeltaviksi harjualueita yhteensä 338$ ha. Sisäasian
ministeriö osoitti samana vuonna selvityksessään
alueella seitsemän moninaiskäytön kannalta valta
kunnallisesti merkittävää harjualuetta. Ministeriöt
laativat tämän jälkeen merkittävistä harjualueista
yhteisen ehdotuksen, jota ei vielä ole virallisesti
vahvistettu.

Luonnonoloiltaan tai luonnonmaisemaltaan ar
vokkailla alueilla tulisi välttää niiden luonnetta
muuttavaa rakentamista tai muuta toimintaa. Maa-
ja metsätalouteen sekä vesirakentamiseen liittyviä
näkökohtia tarkastellaan kohdassa 5.824.

5.815 Esihistorialliset kohteet

Esihistorialliset kohteet kuvastavat alueen histo
riaa, ja niitä suojellaan muinaismuistolain nojalla.
Alueella on vesiin liittyviä esihistoriallisia asuin
paikkoja ja hautoja. Porvoonjoen laaksossa voi ki
vikautisen kulttuurin kehitystä seurata Yoldianme
ren muinaisilta rantamuodostumilta aivan kivikau
den lopun jäänteisiin asti.

5.82 Vesimaiseman hoito ja kunnostaminen
5.821 Kulttuurimaisemaltaan arvokkaat alueet

ja kohteet

Sisäasiainministeriön ja Museoviraston vuonna
1980 julkaistussa selvityksessä esitettiin suunnitte
lualueelta runsaasti myös veteen liittyviä valtakun
nallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympä
ristöjä. Tällaisia ovat mm. kylät vesistöjen lähei
syydessä, seudullista rakentamistapaa ja sijaintia
edustavat talot sekä kulttuurihistorialliset ja ra
kennustaiteelliset erityiskohteet (kuva 20, liite 3).
Erityisen tärkeitä ovat vesimaiseman kannalta esim.
Helsingin rantojen, Vantaajokilaakson, Sipoonlah
den, Mustijoen, Emäsalon, Porvoonjoen ja Perna
janlahden kulttuurimaisemat. Vesistöihin liittyvissä
rakenteissa on mm. maisemassa arvokkaita siltoja ja
myllyjä. Näiden alueiden ja kohteiden sekä niiden
ympäristön hoidossa tulisi kiinnittää erityistä
huomiota kohdan 5.823 näkökohtiin. Koskiraken

teita käsitellään tarkemmin kohdassa 5.823.
Vesistöihin liittyvän kulttuurimaiseman epäkoh

tia tulisi korjata sekä sen luonnontekijöitä ja koko
naiskuvaa hoitaa ja kehittää. Maa- ja metsätalous-
ministeriön maisematoimikunta on vuonna 1980
alustavasti ehdottanut Porvoonjoen ja Koskenky
länjoen kulttuurimaisemia arvokkaiksi maisemako
konaisuuksiksi.

Taajamien ja kylien viljellyt ranta-alueet tulisi
pitää rakentamiselta avoimina. Rakennetuilla ranta-
alueilla tulisi rantavyöhykkeelle istuttaa puustoa.
Jätevedenpuhdistamoiden ympäristöön olisi yleen
sä hyvä istuttaa puustoa.

Laivalaitureiden ja venesatamien rakenteiden,
penkereiden ja niiden ympäristön kunnostamisesta
tulisi huolehtia.

Taajamien, kylien ja teollisuuslaitosten ranta-
alueilla tulisi huolehtia täytettyjen, pengerrettyjen
ja ruopattujen ranta-alueiden muotoilusta, mohot
tamisesta ja istuttamisesta. Varastoalueiden ranta
luiskat tulisi metsittää.

Taajamien ympäristössä pienetkin vesistöt voi
vat hoidettuina olla maisemassa keskeisiä. Vähäve
tisestäkin purosta voidaan muodostaa maisemalli
sesti keskeinen kohde esim. vedenpinnan porras
tuksilla ja rantaistutuksilla. Koskialueiden vesira
kenteita tulisi kunnostaa ja hoitaa taajamien
kulttuurihistoriallisina kohteina. Koskien kunnos
tamista käsitellään kohdassa 5.822.

5.822 Koskialueiden hoito ja kunnostaminen

Koskiin kohdistuvilla toimenpiteillä saatetaan kos
kimaiseman turmelemisen lisäksi aiheuttaa vakavia
muutoksia yläpuoliseen suvantoon. Suunnittelu-
alueen jokivesistöissä on yli 60 koskea, joiden pu
touskorkeus on vähintään yksi metri. Näistä on
Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton suojelukohteisiin
sisällytetty kuusi: Koskenkylänjoessa Forsbynkos
ki, Hammarkoski ja Lapiokoski-Kartanonkoski
Seppälänkoski, Porvoonjoessa Henttalankoski ja
Hiirikoski-Everstinkoski sekä Mäntsälänjoessa
Hirvihaarankoski ja Lukkokoski (liite 2). Näiden
lisäksi on maisemassa arvokkaiksi koskiksi tässä
kokonaissuunnitelmassa katsottu taulukossa 24 esi
tetyt kosket.

Kosket, joiden rakenteilla ei ole merkitystä voi
matalouden eikä kulttuurimaiseman kannalta, tulisi
yleensä kunnostaa luonnontilaista vastaaviksi. Mi
käli kuitenkin esim. yläpuolisen vesistön vedenkor
keudet ovat vakiintuneet, tulee patorakenteet säi
lyttää ja kunnostaa tai niiden sijaan tulisi rakentaa
pohjapato luonnonkivistä. Peratuissa koskissa kiviä
tulisi asetella takaisin uomaan ellei siitä aiheudu
haittaa vesien käytölle kuten veneilylle.
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Taulukko 24. Maisemaltaan arvokkaita koskia.
Tabeli 24. för tandskapsbitden värdefutta forsar.
Table 24. Rapids of scenic importance.

Kuva 20, nro Koski Vesistö — Kunta Kuvaus
Bilä 20, nr fors Vattendrag Kommun Beskrsvntng
fig. 20, nr Rapids Watercourse Commune Description

1. 2. 3. 4. 5.

19 Ilolankoski Ilolanjoki Porvoon mlk Hallitseva kylän kulttuurimaisemassa
Ittbyforsen Iliby i Borgd lkn Dominerar byns kulturtanäskap

18 Tönnönkoski Porvoonjoki Orimattila Lyhyt ja näyttävä lähes luonnontilainen
Borgi a putousjakso syvässä laaksossa

Ett kort och ståtligt fali nästan i naturtiil
stånd i en djup dat

11 Lahankoski Mäntsälänjoki Pornainen Noin 400 m pitkä luonnonkaunis koski
Mäntsälä 3 Borgnäs jakso

En ca 400 m tdng naturskön forssträcka
12 Halkiankoski Mäntsälänjoki Pornainen Koskiosuus luonnonkaunis, kapea ja jyrk

Mäntsälä 3 Borgnäs kä, eroaa tyypiltään seudun muista kos
kista
forsens sträckning är naturskön, smat och
brant samt skiljer sigfrån de anära
forsarna i trakten

2 Vanhankaupunginkoski Vantaanjoki Helsinki Historiallisesti merkittävä nähtävyys,
Gammetstadsforsen Vanda 3 Helsingfors kosken toinen haara lähes luonnontilainen

En historiskt värdefull sevärdhet, forsens
ena gren nästan i naturtillst1nä

3 — Pitkäkoski Vantaanjoki Vantaa Lähes luonnontilainen koskimaisema
Ltingforsen Vanda 3 Vanda Ett nästan naturligt forslanäskap

4 Vantaankoski Vantaanjoki Vantaa Koski ympäristöineen sovelias virkistys
Vandaforsen Vanda 3 Vanda käyttöön

forsen med omgivning tämplzg för
rekreationsbruk

5 Myllykoski Vantaanjoki Nurmijärvi Maisemassa merkittävä koski, jossa pu
Kvarnbackaforsen Vanda 3 tousta 12,5 m

En för landskapsbilden betydelsefuti fors
meä en fallhöjd pd 12,5 m

6 Nukarinkoski Vantaanjoki Nurmijärvi Putoukseltaan (25 m) Uudenmaan huo
Vanda 3 mattavin, lähes luonnontilainen koskijak

so Nukarin kylän kohdalla
Till sin fatlhöjd (25 m) den högsta i Ny
tand en nästan na:urltgforssträcka vid
Nukari by

7 Kirkonkylänkoski Keravanjoki Vantaa Koskella ympäristöineen merkittävä kult
Kervo 3 Vanda tuurimaisema-arvo

forsen meä omgivning har ett stort värde
för kulturlanäskapet

8 Hanabölenkoski- Keravanjoki Vantaa Noin 3 km pitkä luonnonkaunis koski-
9 Puutarhakoski- jakso

10 Matarinkoski
Hanaböleforsen- Kervo 3 Vanda En ca 3 km ldng naturskön forssträcka
Träägårdsforsen
Mata rinkoski

1 Espoon kartanon koski Mankinjoki Espoo Espoon kartanon mailla sijaitseva koski
Esim gdrds fors Mankdn Esbo En p3 Esbo gårds ägor belägen fors
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Koskien kulttuurimaisemaltaan arvokkaita ra
kenteita tulisi mahdollisuuksien mukaan kunnos
taa. Näitä ovat esim, vanhat patorakenteet, mylly-
rakennukset ja uittokourut sekä paikoitellen myös
suisteet. Rakennetuissa koskissa tulisi pyrkiä kala
talouden ja vesimaiseman kannalta tarpeelliseen
ohijuoksutukseen joko luonnonuomaa, mahdollista
sivu-uomaa tai erikseen rakennettavaa muotoiltua
uomaa pitkin. Mylly- ja patorakenteita voidaan
eräissä tapauksissa kunnostaa ottamalla koski voi
malaitoskäyttöön. Myllyrakennuksilla voi olla ar
voa esim. virkistys- ja matkailupalveluja järjestettä
essä.

Vanhaa vesivoimalaitoskulttuuria edustavina tu
lisi alueella säilyttää ja tarvittaessa entisöidä seu
raavat kuusi myllyä ja vesivoimalaitosta (kuva 20):
— Koskenkylänjoen Kuuskoskessa Pernajassa si

jaitseva vanha Malmgårdin kartanon toiminta
kuntoinen mylly ja toimiva sähkölaitos.

— Porvoonjoen Tönnönkoskessa Orimattilassa si
jaitsevat kaksi myllyä, joista kosken itärannalla
oleva mylly on edelleen toiminnassa. Länsiran
nan mylly edustaa vanhempaa myllykuktuuria,
mutta se on kunnostuksen tarpeessa.

— Mäntsälänjoessa Hirvihaarankosken mylly
Mäntsälässä. Mylly on edelleen toiminnassa.

— Keravanjoessa Kirkonkylänkosken mylly Van
taalla. Rakenteista on jäljellä enää myllyraken
nus. Helsingin välittömässä läheisyydessä oleva
mylly tulisi entisöidä esim, muualla olevien
toimintansa lopettaneiden myllyjen koneistoja
käyttäen.

— Mankinjoessa Espoon kartanon mailla Espoos
sa oleva myllyrakennus.

5.823 Vesimaiseman hoito muiden
toimintojen osana

Maa- ja metsätalous

Vesistöihin liittyvää kulttuuri- ja luonnonmaisemaa
hoidetaan suurelta osalta maa- ja metsätaloustoi
minnan yhteydessä. Rantapellot tulisi säilyttää vii
jeltyinä esim. erikoisviljelymuotoja edistämällä.
Rantapeltojen reunoihin sekä purojen ja valtaojien
rantoihin tulisi kuitenkin pyrkiä jättämään etenkin
jyrkässä maastossa viljelemätön kaista puita varten.
Ranta-alueiden metsittämisessä olisi suosittava leh
tipuita. Avohakkuita ei saisi ulottaa rantaan saak
ka.

Ojitusta tulisi välttää lähteellisillä alueilla, jotka
luontaisesti sopivat mm. laidunmaiksi ja lehtipuus
ton kasvatukseen. Näillä maankäyttömuodoilla vä
henisi myös tulvanarkojen alueiden kuivatustarve.
Maa- ja metsätaloudessa tulisi välttää luonnonoloil

taan tai luonnonmaisemaltaan arvokkaiden aluei
den luonnetta muuttavaa toimintaa (kohta 5.814).

Kuivatus ja vesistöön rakentaminen

Jokaiseen hankkeeseen tulisi tarpeen mukaan sisäl
lyttää myös maisemanhoitosuunnitelma. Erityistä
varovaisuutta tulisi noudattaa vesiluonnon ja vesi-
maiseman suojelun kannalta aroilla alueilla (kohta
5.81). Lähteellisten alueiden kuivattamista tulisi
välttää mm. asutusta, kunnallistekniikkaa ja teitä
suunniteltaessa. Vesistöjärjestelyissä tulisi jokiuo
mien arvokkaita luontaisia ominaispiirteitä pyrkiä
suojelemaan jo suunnitteluvaiheessa. Joki- ja puro
uomien oikaisemista olisi vältettävä, paitsi uoman
ominaispiirteiden myös syöpymis- ja liettymisvaa
ran takia. Luiskat tulisi muotoilla suojaavaa kasvu
lisuutta varten loiviksi. Suvantojen vedenpinnat tu
lisi perattaessa säilyttää esim. tekokoskityyppisten
pohjapatojen avulla.

Vesialueiden täyttämistä tulisi välttää. Tieyh
teydet vesistöjen yli olisi pyrittävä tekemään ran
nalta toiselle ulottuvilla silloilla, koska penkereet
heikentävät veden virtausta, sulkevat näkymää ja
estävät rannan virkistyskäyttöä.

Perkaus-, ruoppaus-, täyttö- ja pengermassat tu
lisi muotoilla ja tarvittaessa ruohottaa tai metsittää
maiseman yleisluonteen ja ranta-alueen mahdollisen
erityiskäytön mukaisesti. Penkereissä tulisi käyttää
alueen luontaisia materiaaleja ja kaltevuuksia.

Loma-asutus ja matkailutoiminta

Kamille saaristoalueille ja muille erämaaluonteisiile
tai erityisen luonnontilaisille ranta-alueille ei tulisi
rakentaa vesille näkyviä rakenteita.

Loma-asutuksen sijoittaminen kulttuurimaise
maan kyläyhteisön yhteyteen on vesimaiseman ja
myös palvelujen kannalta edullisinta. Uudet loma-
asunnot tulisi tällöin sijoittaa esim. rantapeltojen ja
metsän reunaan mutta ei avoimille rannoille. Ra
kenteiden osittainen näkyminen vesistöön ei ole
kuitenkaan kulttuurimaiseman läheisyydessä vält
tämättä haitallista. Rakenteet tulee suunnitella
kunkin ranta-alueen ominaisluonteen mukaisesti.

Rantamaiseman hoidossa tulisi suosia rannan
tyyppiin luontaisesti kuuluvaa puustoa. Karuilla
rannoilla tulisi suosia etenkin havupuustoa, joka
peittää tehokkaasti rakenteita. Vesirajaan on sopi
vaa istuttaa myös hyvin peittävää tervaleppää sekä
koivua ja pihlajaa. Kamilla rannoilla mm. kallioilia
ja harjuilla, joilla tapahtuu voimakasta kulumista,
tulisi arkoja alueita pyrkiä suojaamaan ja kasvilii
suutta tarvittaessa täydentämään luontaisella lajis
tolla, jotta pintakasvillisuus, pensasto ja puusto säi
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lyisivät elinvoimaisina. Rehevillä ranta-alueilla tuli
si suosia etenkin kotimaisia lehtipuita, myös luon
nonvaraisesti kasvavia jaloja lehtipuita.

5.9 Merenpohjan sora- ja
hiekkavarojen käyttö

Rannikolle ulottuvat harjujonot jatkuvat usein me
rialueella muodostaen huomattavia vedenalaisia so
ra- ja hiekkaesiintymiä, ns. merihiekka-alueita.
Suunnittelualueen edustalla olevan merihiekan
määrää ei toistaiseksi tunneta. Maa-alueen geolo
gian, lähinnä luode-kaakko -suuntaisten harjujono
jen sekä tunnettujen merihiekka-alueiden perusteel
la voidaan päätellä sora- ja hiekkamäärien olevan
varsin huomattavia. Merenpohjan maalajeja on kar
toitettu ainoastaan Helsingin edustalla. Tällöin ei
kuitenkaan ole pyritty selvittämään merenpohjalla
olevan soran ja hiekan määrää. Tulokset on Geolo
ginen tutkimuslaitos julkaissut 1:100 000 mittakaa
vaisessa Helsingin alueen maaperäkartassa.

Merihiekkaa käytetään rakennustoimintaan, tei
den kunnossapitoon ja muihin tavanomaisiin käyt
tötarkoituksiin. Yksityisten ja kuntien omistamilta
merialueilta Helsingin, Sipoon ja Porvoon edus
toilta ovat useat eri yritykset nostaneet merihiek

kaa. Nostetun merihiekan määrästä ei ole tilastoja.
Rannikkovyöhykkeellä merihiekan käytöllä voi

daan korvata mantereelta tapahtuvaa soranottoa.
Tietyin edellytyksin on järkevää pyrkiä korvaa
maan maa-alueiden soran- ja hiekanotto merihiekan
käytöllä. Täten voitaisiin välillisesti suojella usein
maisemallisesti arvokkaita sekä vedenhankinnassa
tärkeitä harju- ja kangasalueita.

Merenpohjan sora- ja hiekka-alueet ovat yleensä
tärkeitä siian ja silakan lisääntymiselle ja ravinnon
saannille, joten harkitsemattomasta merihiekan
nostosta voi aiheutua huomattavaa vahinkoa kalas
tukselle. Merihiekan otto liian läheltä rantaa voi
aiheuttaa myös rantasortumia. Ruoppaustyön yh
teydessä samentuu vesi aina ohimenevästi, mistä
voi olla haittaa paitsi kalastolle myös esim. yleisen
uimarannan käytölle.

Vahinkojen ja haittojen estämiseen tai vähentä
miseen olisi aina merihiekan ottoa suunniteltaessa
ja toteutettaessa kiinnitettävä huomiota.

Merihiekan tarkoituksenmukaiseksi käyttämi
seksi ja sen otosta aiheutuvien haittojen väLttämi
seksi tulisi eri viranomaisten ja intressipiirien yh
teistyönä laatia alueellinen merihiekan käytön yleis
suunnitelma. Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon
myös mahdollisuudet merihiekan käytöllä korvata
mantereella tapahtuvaa soranottoa ja siten lisätä
arvokkaiden soraharjujen suojelun edellytyksiä.
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6. TQIMENPIDESUOSITUKSET KESKI- JA ITÄ-UUDENMAAN VESIEN
KAYTOLLE JA SUOJELULLE

Vesihallitus on istunnossaan 31.12.1980 hyväksy
nyt seuraavat toimenpidesuositukset käyttömuo
doittain.

6.1 Vedenhankinta

Yhdyskunnat

Suunnitelmassa esitetyt vedenhankinnan kannalta
tärkeiksi todetut pohjavesiesiintymät tai vesistöt
(kuva 7, taulukko 5) tulisi varata tähän tarkoituk
seen. Suojaamisen edellyttämät toimenpiteet tulisi
uunnite1la ja toteuttaa.

Helsingin sekä pääosin Espoon, Kauniaisten ja
Vantaan raakaveden tarve tyydytetään Päijänteen
vedellä. Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Tuu
sulan taajamien lisävedenhankintaan tulisi käyttää
Päijänteen vettä. Näiden kuntien jo käytössä olevat
pohjavesivarat tulisi myös tulevaisuudessa säilyttää
vedenhankintaan soveltuvina. Espoon vedenhankin
taa ajatellen tulisi Bodomjärvi sekä Nuuksion Pitkä-
järvi samoin kuin Espoossa sijaitsevan Rinnekotisää
tiön vedenhankintaan käytetyt Myllymajalampi ja
Majalampi myös tulevaisuudessa säilyttää veden
hankintavesistöinä.

Nurmijärven taajamien lisävedenhankinta tulisi
toteuttaa paikallisin pohjavesivaroin, mikä samalla
edellyttäisi kunnan sisäisten vedensiirtoyhteyksien
kehittämistä. Näin voitaisiin taajamien vesivaroja
tarvittaessa helposti lisätä myös Päijänne-tunnelista
johdettavalla vedellä. Pohjavesiesiintymien lisäksi
tulisi Sääksjärvi ja Vihtilampi säilyttää Kiljavan ja
Röykän sairaaloiden vedenhankintaan käytettävinä
vesistöinä.

Sipoon kunnassa Nikkilän ja Söderkullan taaja
man lisävedentarve tyydytetään Päijänteen vedellä.
Söderkullan taajaman tuleva vedentarve voidaan
tyydyttää joko paikallisin pohjavesivaroin tai joh
tamalla lisävettä Nikkilän vedenhankintajärjestel
mästä. Östersundomin vedensaanti tulisi turvata jo
ko Helsingin kaupungin vesijohtoverkosta tai paikal
lisin pohjavesivaroin. Nikkilän sairaalan Sipoonjoen
vettä käyttävä vesilaitos tulisi säilyttää vedenhan
kinnan varajärjestelmän osana. Tästä syystä tulisi
Sipoonjoen yläosa suojella vedenhankintaan sopiva
na vesistönä.

Artjärven, Askolan, Lapinjärven, Liljendalin,
Myrskylän, Pernajan, Pornaisten, Pukkilan sekä
Hollolan Salpakankaan ja Herralan, Lopen Läy
liäisten ja Ruotsinpyhtään Tesjoen taajamien ve
denhankintaan tulisi edelleen käyttää paikallisia
pohjavesivaroja.

Lahden, Loviisan, Mäntsälän, Nastolan, Orimat
tilan ja Riihimäen vedenhankinta tulisi ensisijaisesti
toteuttaa paikallisten pohjavesivarojen avulla. Poli
javesivarojen käydessä riittämättömiksi tulisi lisä
vedentarve tyydyttää tekopohjavettä muodosta
malla. Tekopohjaveden raakavesilähteinä tulisivat
suunnittelualueella kysymykseen Hirvijärvi, Kilpi-
järvi, Kalliojärvi, Mallusjärvi ja Sarvilahdenjärvi se
kä suunnittelualueen ulkopuolella Vesijärvi, Villäh
teen Kukkanen, Iso-Kukkanen ja Pikku-Kukkanen,
joiden veden laadun kelvollisuus tähän tarkoituk
seen tulisi turvata.

Porvoon kaupungin vedenhankinta tulisi toteut
taa pohja- ja tekopohjavettä käyttäen. Myllykylän
järven ja Veckjärven vedenlaatu tulisi säilyttää te
kopohjaveden muodostamiseen sopivana.

Porvoon maalaiskunnan asutuksen vedenhankin
taan tulisi käyttää pohjavettä. Mäntsälänjoki tulisi
säilyttää teollisuuden ja asutuksen vedenhankintaan
sopivana.

Asutuksen vedenhankinnassa tulisi turvata myös
poikkeusolosuhteissa vähintään minimivesimäärä,
noin 50 litraa asukasta kohti vuorokaudessa. Tästä
syystä yhdyskuntien vedenhankinnan tulisi aina pe
rustua ainakin osittain pohjaveden käyttöön sekä
vähintään kahden erillisen raakavesilähteen käyt
tömahdollisuuteen. Tämä näkökohta tulisi ottaa
huomioon uusia ottamoita suunniteltaessa. Mm.
pääkaupunkiseudun vedensaannin turvaamiseksi
poikkeusolosuhteissa olisi tarkoituksenmukaista
toteuttaa vedensiirtoyhteys välille Helsinki-Tuusu
la-Järvenpää. Sen avulla voitaisiin poikkeusolosuh
teissa tasata pohjavesivarat Helsingin seudun kun
tien kesken. Tämän lisäksi tulisi suojella Vantaan-
joen Pitkäkosken vesilaitoksen yläpuolinen vesistö
vedenhankinnan varavesistönä.

Vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialu
eilla sijaitsevat kaatopaikat tulisi pyrkiä lopetta
maan. Tällaisia ovat alueella Pomaisten ja Tuusu
lan Terrisuon kaatopaikat.

Haja-asutuksen vedenhankinta tulisi toteuttaa
edelleen talokohtaisten kaivojen ja pienten veden
hankintayhtymien puitteissa. Taajamien reuna-alu
eiden haja-asutus tulisi pyrkiä liittämään yhdyskun
tien vedenj akeluverkkoihin.

Teollisuus

Yhdyskuntien vesilaitoksiin liittynyt teollisuus on
otettu huomioon yhdyskuntien vedenhankinnan
yhteydessä. Porvoon maalaiskunnan Sköldvikin
alueen teollisuuden sekä Oy Alko Ab:n Nurmijär



106

ven tehtaiden lisävedentarve on varauduttu tyydyt
tämään Päijänne-tunnelista johdettavalla vedellä.
Loviisan ydinvoimalan makean veden lisätarve olisi
edullista turvata Taasianjoen vedellä, mikäli Taa
sian tekojärvi rakennetaan. Muussa tapauksessa li
sävettä voitaisiin ottaa Kymijoesta. Muiden itsenäi
sesti vedenhankintansa järjestäneiden teollisuuslai
tosten lisäveden saanti voitaneen toteuttaa paikal
lisilla vesivaroilla.

Kastelu

Riittävän kasteluveden saannin turvaamiseksi tulisi
Sipoonjoen, Mäntsälänjoen, Loviisanjoen ja Taa
sianjoen alivirtaamia lisätä. Sipoonjoessa kasteluve
den saanti tulisi turvata rakentamalla joen yläjuok
sulle Paippisen tekojärvi. Toimenpiteistä Mäntsä
länjokivarren kasteluvedentarpeen tyydyttämiseksi
Päijänne-tunnelin tai jonkin muun vaihtoehdon
pohjalta tulisi päättää yksityiskohtaisten selvitys
ten perusteella. Loviisanjoen varsilla kasteluveden
saanti voidaan turvata Loviisanjoesta tarvittaessa
pohjapatoja jokiuomaan rakentamalla. Taasianjoen
vesistössä kasteluveden saanti voidaan turvata to
teuttamalla Taasianjoen järjestelysuunnitelma, joka
sisältää mm. tekojärven rakentamisen joen yläjuok
sulle.

6.2 Vesien kuormitus ja vesiensuojelu
Yhdyskunnat

Yhdyskuntien jätevesien käsittely tulisi toteuttaa
siten, että kaikki jätevedet käsiteltäisiin 1980-luvun
alkupuolella vähintään rinnakkaissaostusta vastaa
valla puhdistusteholla. Jätevesien käsittelytoimen
piteisiin tulee tarvittaessa sisällyttää myös jäteve
sien desinfiointi.

Jätevesien käsittelyn varmistamiseksi korkea-as
teisena tulisi huolehtia riittävän käsittelykapasitee
tin olemassaolosta sekä tarvittaessa teollisuusjäte
vesien tehokkaasta esikäsittelystä. Puhdistamoille
tulevien vesimäärien tasaamiseksi tulisi viemäreihin
joutuvien sade-, vuoto- ja kuivatusvesien määrä ra
joittaa mahdollisimman vähäiseksi mm. viemäreitä
korjaamalla ja uusimalla. Yhdyskuntien jäteveden
puhdistamoille tulevien teollisuusjätevesien esikä
sittelyyn tulisi kiiimittää erityistä huomiota.

Seuraavissa taajamissa tulisi 1980-luvun alkupuo
lella jätevesien käsittelyä tehostaa vähintään teho
kasta rinnakkaissaostusta vastaavalle tasolle: Hel
sinki, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainlii
ton kunnat (Vantaa, Kerava, Järvenpää, Tuusula),
Hyvinkää, Riihimäki, Porvoon kaupunki, Porvoon

maalaiskunta, Lahti, Nastola, Sipoon Nikkilän taa
jama sekä Nurmijärven Rajamäen ja Klaukkalan
taajamat. Porvoon kaupungin tulisi suunnitella
1980-luvun puoliväliin mennessä jätevesien johta
minen nykyistä purkualuetta vesiensuojelullisesti
edullisempaan paikkaan sekä selvittää purkupaikan
siirron vaikutukset vesialueiden tilaan ja käyttökel
poisuuteen.

Mikäli jätevesien purkualueilla ilmenevä odotet
tua suurempi haitta tai vesien tuleva käyttö edel
lyttää veden laadun parantamista, tulisi jätevesien
käsittelyä edelleen tehostaa erityisesti edellä maini
tuissa taajamissa.

Muillakin huomattavilla jätevetensä Vantaanjo
keen johtavilla jätevedenpuhdistamoilla kuin Rii
himäellä ja Hyvinkäällä tulisi ryhtyä toimenpitei
siin ammoniumtypen vähentämiseksi. Vastaaviin
toimenpiteisiin tulisi ryhtyä Porvoonjokeen veten
sä johtavilla huomattavilla j ätevedenpuhdistamoil
la.

Suunnitelma Helsingin kaupuogin sekä Keski-
Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton jätevesien
johtamiseksi tunnelissa Katajaluodon edustalle on
vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukainen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan
tunneli tulee saada käyttöön vuoden 1987 alussa,
jolloin siihen on välittömästi johdettava em. kun
tainliiton viemäriverkosta tulevat jätevedet sekä
Helsingin kaupungin viemäröintialueiden jätevedet
Herttoniemen, Laajasalon, Lauttasaaren ja Vuosaa
ren viemäröintialueita lukuun ottamatta.

Herttoniemen, Laajasalon ja Lauttasaaren viemä
röintialueet tulisi liittää Katajaluodon purkujärjes
telmään 1980-luvun jälkipuolella. Vuosaaren viemä
röintialueen liittämistä purkujärjestelmään tulisi
harkita myöhemmin uudelleen ottaen huomioon
toisaalta nykyisen purkualueen tilan ja käytön ke
hittyminen sekä vaihtoehtoiset mahdollisuudet jä
tevesien käsittelyn tai purkujärjestelmän tehosta
miseksi. Talin viemäröintialueen jätevedet tulisi
pyrkiä johtamaan Kyläsaaren puhdistamolle jo en
nen Katajaluodon purkutunnelin käyttöönottoa.
Typen poiston tarpeellisuus tulisi selvittää. Keski-
Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliiton viemäri
verkosta tulevat jätevedet käsiteltäneen Viikin
puhdistamolla vuoteen 1995 saakka.

Vantaan kaupungin viemäriverkkoon tulisi liit
tää 1980-luvun alussa Tuusulan Maantiekylän teol
lisuuslaitokset. Tuusulan Jokelan taajaman liittä
minen meriviemäriin nykyisen puhdistamon uusi
misen tai laajennuksen tullessa ajankohtaiseksi tu
lisi selvittää. Uudet viemäröintialueet meriviemä
rin vaikutuspiirissä tulisi pyrkiä liittämään siihen
sitä mukaa, kun yhteistä viemäriä ryhdytään raken
tamaan.

Lahden kaupungin jätevesistä Porvoonjokeen
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kohdistuvien haittojen vähentämiseksi tulisi kau
pungin esim. ilmastusportaita rakentamalla ja lai
mennusvettä johtamalla huolehtia siitä, että Por
voonjoessa säilytetään jätevesien purkupaikan ja
Virenojankosken välillä riittävä happipitoisuus.
Laimennusveden saannin turvaamiseksi tulisi Lah
den kaupungin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jätevesien käsittelyn tehostamisesta, mahdolli
sista ilmastusportaista sekä jätevesien laimennuk
sen vaikutuksista Porvoonjoen tilaan saatavien ko
kemusten perusteella tulisi jätevesien käsittely- ja
laimennustarve arvioida uudelleen 1 980-luvun puo
livälissä. Lahden kaupungin tulisi lisäksi ryhtyä vä
littömästi toimenpiteisiin Kariniemen jätevesitun
nelista Porvoonjokeen kohdistuvien kuormitus
huippujen tasaamiseksi.

Vesiensuojelutoimenpiteitä määritettäessä tulisi
erityistä huomiota kiinnittää seuraavien vesistöjen
veden laadun säilyttämiseen vedenhankintaan kel
vollisina raakavesilähteinä: Espoon vedenhankintaa
varten Bodomjärvi sekä Nuuksion Pitkäjärvi, Rin
nekodin keskuslaitosta varten Myllymajalampi ja
Majalampi, Loviisan vedenhankintaa varten Sarvi
lahdenjärvi, Nurmijärven vedenhankintaa varten
Sääksjärvi ja Vihtilampi, Orimattilan vedenhankin
taa varten Kalliojärvi ja Mallusjärvi, Mäntsälän ve
denhankintaa varten Kilpijärvi, Riihimäen veden
hankintaa varten Hirvijärvi, Porvoon vedenhankin
taa varten Myllykylänjärvi sekä Veckjärvi, Sköldvi
km teollisuuden sekä mahdollisesti myös Porvoon
seudun asutuksen vedenhankintaa varten Mäntsä
länjoki sekä Lahden ja Nastolan vedenhankintaa
varten suunnittelualueen ulkopuolelta Vesijärvi se
kä Kukkasen järvet. Vedenhankinnan varajärjestel
män kelvollisina raakavesilähteinä tulisi säilyttää
Helsingin seudun vedenhankintaa varten Vantaajo
en Pitkäkosken vesilaitoksen yläpuolinen vesistö
sekä Sipoon Nikkilän taajaman vedenhankintaa
varten Sipoonjoen yläosa.

Hajakuormitus

Hajakuormituksen osalta pidetään yleisperiaattee
na, että siitä aiheutuvat haitat eivät saisi nykyises
tään ainakaan lisääntyä.

Haja-asutuksessa jäteaineitten pääsy vesistöön ja
pohjavesiin tulee pyrkiä estämään mm. käyttämällä
mahdollisimman tehokkaasti hyväksi luonnon suo-
mia mahdollisuuksia kuitenkin siten, ettei pohjave
den käytölle aiheuteta haittaa. Tiheä haja-asutus
olisi liitettävä ensisijaisesti yleiseen viemäriverk
koon tai selvitettävä mahdollisuudet tällaisen alu
een jätevesien yhteiskäsittelyyn. Tämä koskee
myös lomahotelleja, lomakyliä, leirintäalueita yms.
Loma-asutuksessa tulisi käyttää erilaisia kuiva- ja
kompostikäymälöitä, talousjätevesien maahan

imeyttämistä sekä orgaanisten jätteiden kompos
tointia.

Kotieläintaloudessa tulisi pyrkiä kaikkien jäteai
neiden huolelliseen talteenottoon esim. rakenta
malla riittävät lannan ja puristenesteen varastot.
Karjanlanta ja lantavedet sekä säilörehun valmista
misessa syntyvä puristemehu tulisi levittää viljely-
maille ottaen huomioon vesiensuojelunäkökohdat.
Erityisesti lietelannan talvilevitystä tulisi välttää ja
vedenhankintavesistöjen varsilla lopettaa se koko
naan.

Peltoviljelyssä tulisi vähentää käytettävissä ole-
ym keinoin torjunta-aineiden, ravinteiden ja kun
toaineen huuhtoutumista vesiin. Huuhtoutumista
pienentävät mm. kaikki toimenpiteet, jotka vähen
tävät eroosiota ja jotka tehostavat lannoiteravin
teiden tulemista kasvien käyttöön, kuten suoja-
vyöhykkeen muodostaminen vesistöjen varrelle.
Metsänhoidossa tulisi estää lannoitteiden ja torjun
ta-aineiden pääsy vesistöihin. Metsä- ja suo-ojituk
sissa tulisi estää kiintoaineiden pääsy vesistöön
esim. laskeutusaltailla.

Teollisuus

Yhdyskuntien viemäriverkkoihin liittynyt teolli
suus on otettu huomioon yhdyskuntien vesien
kuormituksen yhteydessä.

Neste Oy:n Porvoon ja Oy Alko Ab:n Nurmi-
järven teollisuuslaitosten tulisi varautua vähentä
mään typpikuormitusta prosessiteknisillä tai muilla
toimenpiteillä. Imatran Voima Osakeyhtiön Lovii
san ydinvoimalan tulisi varautua johtamaan läm
menneet jäähdytysvedet ulommaksi merelle, mikäli
tämä todetaan tutkimusten perusteella tarpeel
liseksi. Neste Oy:n Muovitehtaiden jätevedet
tulee käsitellä siten, että klooratut huilivedyt voi
daan palauttaa mahdollisimman tehokkaasti pro
sessiin.

Teollisuudessa tulisi kiinnittää yleisesti edelleen
huomiota kuormituksen vähentämiseen. Tähän tu
lee pyrkiä ensisijaisesti vähentämällä prosessitekni
sin toimenpitein puhdistamoille tulevaa kuormitus
ta. Toimenpiteet tulisi kohdistaa ensisijaisesti hai
tallisimpiin kuormitustekijöihin. Erityisesti myrk
kyjen, kerääntyvien ja muiden haitallisten aineiden
pääsy vesiin tulee estää mahdollisimman tarkoin.
Vuodoista ja häiriöistä aiheutuvat satunnaispäästöt
tulee pyrkiä estämään ennakolta. Teollisuuslaitos
ten tulisi huolehtia, ettei jäteveden puhdistuslait
teita hetkellisestikään ylikuormiteta tai suoriteta
ohijuoksutuksia. Tuotantoprosesseja uusittaessa
tulee pyrkiä säästeliääseen veden käyttöön, raaka-
aineiden mahdollisimman tarkkaan käyttöön ja jät
teiden palauttamiseen prosessiin tai muulla tavoin
tapahtuvaan jätteiden hyödyntämiseen.
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Uusien, vesistöjä kuormittavien teollisuuslaitos
ten tulisi sijoittua siten, että jätevedet tarpeen
mukaan esikäsiteltyinä voidaan johtaa taajamien
puhdistamoille. Mikäli rannikolle sijoittuisi uutta
vesistöjä merkittävästi kuormittavaa teollisuutta,
tulisi se ohjata sellaisille alueille, joilla on jo nykyi
sinkin kuormituksen kannalta vastaavanlaista toi
mintaa. Omatoimisesti jätevesien käsittelynsä hoi
tavaa, vesistöjä merkittävästi kuormittavaa uutta
teollisuutta perustettaessa tulisi jätevesien käsitte
lyssä ja prosessien suunnittelussa soveltaa teknis
taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen parhai
ta menetelmiä.

6.3 Vesivoimatalous
Suunnittelualueen vesistöjen vapaat kosket ovat
energiasisällöltään niin vähäisiä, ettei niiden vesi
voiman käyttöönotolla liene taloudellisia edellytyk
siä. Vapaat kosket tulisikin ensisijaisesti käyttää
kalatalouden, vesien virkistyskäytön ja luonnon-
suojelun tarpeisiin.

Porvoonjoen kasvavien alivirtaamien energia
voidaan käyttää hyväksi lisäämällä Vääräkosken,
Vakkolankosken ja Strömsberginkosken voimalai
tosten rakennusastetta.

6.4 Uitto ja alusliikenne
Saaristo- ja rannikkoalueiden metsätalouden toi
mintaedellytykset tulisi vesien muu käyttö huo
mioon ottaen turvata koko rannikon pituudelta
Suomenlahden hinausväylätoimikunnan esittämään
suunnitelmaan perustuvalla, uittosääntöön otetta
valla puutavaran veteenpanopaikka-, suojasatama
ja uittoväyläverkostolla. Uittotoiminnassa olisi
turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin kiinnitettävä
erityistä huomiota.

Vilkas matkustaja- ja rahtilaivaliikenne edellyt
tävät turvallisia väyliä. Erityistä huomiota tulisi
kiinnittää öljy- ym. kemikaalikuljetuksiin käytettä
vien väylien kehittämiseen. Po. kuljetuksista aiheu
tuvien jätteiden vastaanottopaikkoja tulisi perustaa
riittävästi sekä tehostaa vahinkojen torjuntaval
miutta.

6.5 Kalatalous
Alueellisten kalataloussuunnitelmien laatiminen tu
lisi aloittaa ensi tilassa kalatalouden valtakunnallis

ten suuntaviivojen pohjalta. Ensisijaisina kohteina
voidaan mainita merialue ja virkistyskalastuksen
kannalta merkittävät joet, kuten Espoonjoki,
Mankinjoki ja Vantaanjoki sivuhaaroineen. Van
taanjoen osalta tulisi toimenpiteet kytkeä kohdassa
6.6 esitettyihin suunnitelmiin virkistyskäytön edis
tämiseksi.

Pääkaupunkiseudun virkistyskalastusmahdolli
suuksien lisääminen merialueella edellyttää kuntien
keskeistä yhteistoimintaa erityisesti kalastuspaik
kojen ja venesatamien järjestämisessä.

Kalakantojen hoitosuunnitelmien tulisi pohjau
tua vesien tilan arvioituun paranemiseen jätevesi
kuormitusta vähennettäessä sekä purkupaikkoja
siirrettäessä. Suunnittelualueen kalatalousvelvoit
teet tulisi sopeuttaa näihin suunnitelmiin.

Kalaistukkaiden saannin turvaamiseksi tulisi tar
kemmin tutkia soveltuvatko mm. Lamminjärvi
Artjärvellä ja Tihaja Orimattilassa luonnonravinto
lammikoiksi (kuva 14, taulukko 15). Merialueen ja
Etelä-Suomen kalanhoidollisten suunnitelmien ja
velvoitteiden toteuttamiseksi tarvittavan kalanvil
jelylaitoksen sijoituspaikaksi soveltunee suunnitte
lualueella veden laadun ja riittävyyden perusteella
vain Pyhäjärven alue Lapinjärven kunnassa.

Alkuperäiseen tarkoitukseensa nähden tarpeet
tomat, kalan kulun estävät patorakenteet (kuva 14,
taulukko 14) tulisi poistaa ja korvata tarvittaessa
esim, kalan nousun mahdollistavilla, tekokoski
tyyppisillä pohjapadoilla tai rakentamalla erillinen
kalatie kuitenkin huomioon ottaen kulttuurihisto
rialliset, vesimaisemalliset ja muut ympäristölliset
tekijät.

6.6 Virkistyskäyttö
Rantojen käytön suunnittelu

Suunnittelualueella tulisi taajamien lähialueilla va
rata riittävästi rantaa käytettäväksi yleisen virkis
tyskäytön kuten ulkoilun, retkeilyn, veneilyn ja
uinnin tarpeisiin. Näille käyttömuodoille olisi luo
tava nykyistä paremmat edellytykset kaavoituksella
sekä vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteillä.

Alueen kunnilla on ratkaiseva merkitys vesiin
liittyvän virkistyskäytön edistämisessä. Kunnat
voivat vaikuttaa alueiden tarkoituksenmukaiseen
käyttöön esim. hankkimalla rantoja omistukseensa.
Virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi myös pyrkiä
edistämään lisäämällä virkistyskäyttöön liittyviä
palveluja.

Pääkaupunkiseudun rantavyöhykettä lähisaari
neen olisi kehitettävä seudulliseksi lähivirkistysalu
eeksi laatimalla yksityiskohtaiset rantojen ja lähi
saanen käytön suunnitelmat. Vantaanjoen ja sen
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sivuhaarojen käyttökelpoisuuden parantuminen
meriviemärin valmistuttua luo edellytykset vesis
tön tehokkaammalle virkistyskäytölle, johon tulisi
varautua suunnittelemalla virkistyskäyttömahdolli
suuksien lisäämiseksi vesistöjen ja ranta-alueiden
kunnostusta ja kehittämistä. Ensisijaisesti suunni
telmat tulisi laatia Keravanjoen, Vantaanjoen ala-
juoksun ja Tuusulanjoen yläjuoksun vesistöihin.

Vesistöjen ja merentahtien kunnostaminen

Suunnittelualueen järvistä tulisi ensisijaisina koh
teina kunnostaa mm. vesien virkistyskäyttöä varten
seuraavat järvet (numerot viittaavat kuvaan 16):

Espoon Pitkäjärvi, Espoo (1)
Lippajärvi, Espoo (2)
Gallträsk, Kauniainen (3)
Lammaslampi, Vantaa (4)
Paalijärvi, Riihimäki (5)
Tuusulanjärvi, Tuusula, Järvenpää (6)
Ridasjärvi, Hyvinkää (7)
Savijärvi, Sipoo (8)
Isojärvi, Mäntsädä, Pornainen (9)
Mallusjärvi, Orimattila (10)

Rannikon merenlahtien ensisijaisia kunnostus
kohteita ovat (numerot viittaavat kuvaan 16):

Espoonlahti, Espoo (11)
Pikku Huopalahti, Helsinki (12)
Taivallahti, Helsinki (13)
Töölönlahti, Helsinki (14)
Eläintarhanlahti, Helsinki (15)
Vanhankaupunginlahti, Helsinki (16)
Vartiokylänlahti, Helsinki (17)
Seitlaxfjärden, Porvoon maalaiskunta (18)
Loviisanlahti, Loviisa (19)

Tekojärvien rakentaminen

Vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia Vantaan
kaupungin alueella voidaan lisätä rakentamalla
Björkebergin tekojärvi. Lisäksi tulisi selvittää yksi
tyiskohtaisesti ainakin seuraavien tekojärvien ra
kentamisedellytykset (kuva 16, taulukko 17):

Kirkkojärven tekojärvi, Espoo
Tehtaansuon tekojärvi, Hyvinkää
Kuumaissuon tekojärvi, Kerava
Klaukkalan tekojärvi, Nurmijärvi
Leppälammen tekojärwi (uudelleen vesitys), Nurmi
jarvi
Paippisen tekojärvi, Sipoo
Kynicken tekojärvi, Vantaa

Virtaamien lisääminen

Helsingin kaupungin johtaessa väliaikaisesti Päijän
teen vettä Vantaanjokeen tulisi vedensiirtoon käy
tettävällä jokiosuudella veden laadun tarkkailua te
hostaa sekä selvittää veden johtamisen vaikutukset
Vantaanjoen veden laatuun ja käyttökelpoisuuteen.
Em. selvityksen sekä Järvenpään kaupungin jäteve
sikuormituksen lopettamisen vaikutuksista Tuusu
lanjärven tilaan saatujen kokemusten perusteella
tulisi päättää Päijänteen veden mahdollisesta käyt
tämisestä Vantaanjoen sekä Keravanjoen ja Tuusu
lanjoen vesistöjen veden laadun ja käyttökelpoi
suuden parantamiseen.

Helsingin kaupungin siirtyessä Päijänteen veden
käyttöön tulisi laatia selvitys siitä, miten Hirvijär
veä, Suolijärveä ja Kytäjärveä tulisi säännöstellä ot
tamalla vedenhankinnan ohella huomioon näiden
järvien sekä alapuolisten vesistönosien muun käy
tön asettamat tarpeet.

Leirintäalueet

Uudenmaan matkailun kehittämisohjelmassa pe
rustettavaksi ehdotettujen uusien leirintäalueiden
sijoituspaikoiksi soveltunevat vesiensuojelun ja ve
denhankinnan näkökohtien kannalta mm. seuraavat
kohteet: Loviisassa Loviisanlahti, Pernajan Kos
kenkylässä Hammarforsin-Hammarträsketin alue,
Porvoon maalaiskunnassa Sondby Strandmalmen,
Sipoossa Sipoon rannikko, Vantaalla Vantaankos
ken tai Pitkäkosken alapuoliset alueet sekä Kera
vanjokivarsi.

Porvoon kaupungin leirintäalueen sijoittaminen
Kokonniemeen edellyttäisi tehostettuja vesien
suojelutoimenpiteitä. Sipoon leirintäalueen paikan
valinnassa tulisi erityistä huomiota kiinnittää ve
denhankinnan järjestämiseen. Leirintäalueet olisi
mahdollisuuksien mukaan liitettävä kunnalliseen
vesihuoltoverkkoon.

Veneily

Alueen seutukaavaliittojen, kuntien, valtion ao. vi
ranomaisten sekä alan järjestöjen tulisi yhdessä laa
tia Uudenmaan rannikkoalueelle veneilyn yleis
suunnitelma, joka toimisi yksityiskohtaisemman
suunnittelun ja toteuttamisen runkona. Suunni
telmassa tulisi kiinnittää huomiota mm. vieras- ja
luonnonsatamapaikkojen varaamiseen, veneilyn
edellyttämien palvelujen, erityisesti j ätehuollon ke
hittämiseen sekä veneilystä aiheutuvien haittojen
vähentämiseen.

Veneilysatamien, myös pienten venevalkamien ja
kerholaitureiden, maa- ja vesialuetarpeet olisi otet
tava huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa kaa
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voituksen ja muun maa- ja vesialueiden käytön
suunnittelun sekä kuntien toimesta tapahtuvan
maanhankinnan yhteydessä.

Nykyisten veneilysatamien palvelutasoa tulisi
parantaa. Ensisijaista olisi kaikkien tärkeimpien ko
ti- ja matkasatamien jätehuollon järjestäminen
asianmukaisella tavalla kiinteiden jätteiden ohella
myös öljymäisten ja käymäläjätteiden keräilyn ja
jatkokäsittelyn suhteen. Käymälä- ja jätehuoltopal
veluja olisi kehitettävä myös luonnonsatamissa.

Melontaretkeilymahdollisuuksia tulisi parantaa
Vantaanjoessa ja mahdollisuuksien mukaan suun
nittelualueen muissakin joissa yksinkertaisilla, pa
tojen ja koskien ohitusta helpottavilla kulkuteillä ja
rakenteilla.

Uinti

Uintimahdollisuuksia tulisi parantaa ja lisätä vesis
töjen veden laadun parantuessa erityisesti Keski
Uudellamaalla. Uintimahdollisuuksia olisi lisättävä
erityisesti seuraavissa kunnissa: Hollola, Lahti, Jär
venpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila,
Porvoon maalaiskunta, Pukkila, Sipoo, Tuusula ja
Vantaa. Suuren käyttöpaineen takia olisi uimaran
tojen varustetasoa pyrittävä nostamaan erityisesti
saniteettitilojen sekä jätehuollon osalta.

Loma-asutus

Omarantaisen loma-asutuksen lisääminen ei Keski-
Uudellamaalla ole enää mahdollista. Vapaat ranta-
alueet tulisi tällä alueella varata kokonaisuudessaan
yleiseen virkistyskäyttöön. Suunnittelualueen itä
osissa olisi loma-asutusta lisättävä vain rantakaavo
jen tai rantojen käytön yleissuunnitelmien perus
teella. Suunnittelualueen pohjoisosassa, jossa järviä
on vähän ja jokien virtaama virkistyskautena pieni,
tulisi huolehtia etenkin siitä, että yleisen virkistys-
käytön etua siihen soveliailla vesistönosilla ei vaa
ranneta omarantaista loma-asutusta lisäämällä.

6.7 Tulvasuojelu ja maankuivatus
Tulvasuojelu

Keravanjoen järjestelysuunnitelma tulee yhdessä
asianomaisten kuntien kanssa tarkistaa joen kun
nostus- ja kehittämissuunnitelmiin soveltuvaksi.
Tulvasuojelulla tulisi ensisijaisesti pyrkiä poista
maan paikalliselle asutukselle haitalliset tulvat. Eri
tyistä huomiota on kiinnitettävä Keravanjoen vir
kistyskäyttömahdollisuuksien sekä vesimaiseman

parantamiseen, jolloin tulisi myös selvittää edelly
tykset porrastaa Keravanjoen yläjuoksu pienehköil
lä tekojärvillä.

Vantaanjoen osalta tulee selvittää mahdollisuu
det erityisesti asutukselle haitallisten tulvien pois
tamiseen.

Porvoonjoen tulvahaittoja voitaisiin taloudelli
sesti vähentää rakentamalla joen yläjuoksulle Luh
tikylän tekojärvi. Tekojärven rakentaminen ei ole
ainakaan tässä vaiheessa saanut riittävää kannatus
ta. Tulvahaittojen vähentämiseksi ei ole voitu
osoittaa muita taloudellisesti kannattavia ratkaisu
ja.

Taasianjoen järjestely tulee pyrkiä toteuttamaan
rakentamalla joen yläjuoksulle Taasian tekojärvi
sekä perkaamalla tulvien poistamiseksi yksityiskoh
taisessa suunnittelussa tarpeellisiksi osoittautuvat
kohdat. Perkauksissa tulee vesiluonnon ja -mai
seman suojelu ottaa huomioon mm. säilyttämällä
joen alajuoksun kosket mahdollisimman luonnonti
laisina. Tekojärven ja perkausten aiheuttamat hai
talliset ekologiset vaikutukset tulee selvittää ja
pyrkiä poistamaan tai vähentämään niitä. Tekojär
ven avulla tulee pyrkiä myös tyydyttämään alapuo
lisen vesistönosan vedentarve.

Loviisanjoen perkaukset tulisi toteuttaa siinä
laajuudessa, kuin ne osoittautuvat tarkoituksen
mukaisiksi. Suunnitelmassa tulee erityistä huo
miota kiinnittää riittävän kasteluveden saannin
turvaamiseen sekä vesimaiseman parantamiseen.

Maankuivatus

Peltojen peruskuivatuksen ylläpitämiseksi tulisi
suunnittelualueella varautua vuosittain yhteensä
noin 1 000 ha:n kuivattamiseen. Erityisesti metsä
ojituksessa tulisi ottaa huomioon soiden ja kos
teikkojen suojelunäkökohdat.

6.8 Vesiluonnonja vesimaiseman
suojelu ja hoito

Keski- ja Itä-Uudenmaan ja sen saariston runsaat
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti sekä vesi-
luonnon kannalta arvokkaat vesiin liittyvät kohteet
tulisi suojella ja hoitaa niiden perusluonteen mu
kaisesti sekä ottaa nämä näkökohdat huomioon
alueiden käyttöä suunniteltaessa. Erityisesti Juon
nonsuojelulain ja muinaismuistolain nojalla rauhoi
tettavaksi tarkoitetut alueet, valtakunnallisesti
merkittävät lintuvedet ja suot tulisi ottaa huo
mioon kaikessa vesien käytössä väittämällä aiheut
tamassa niissä haitallisia muutoksia.
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Arvokkaan saariston ja rantamaiseman suojele
miseksi tulisi esim, loma-asutuksen sijoittamisen
yhteydessä maisemallisiin näkökohtiin kiinnittää
riittävää huomiota ja välttää merelle häiritsevästi
näkyvää tai maisemakuvaa muuttavaa toimintaa
kuten rakentamista tai metsän avohakkuita. Erityi
sesti ulkosaaristo ja rannikon pienet, alle 2 ha:n
saaret tulisi jättää luonnontilaan. Etenkin maise
man yleisluonteen kannalta aroilla ja maisemallises
ti keskeisillä ranta- ja saaristoalueilla tulisi raken
tamistoiminnan aiheuttamia maisemahaittoja pyr
kiä vähentämään esim. poistamalla tai muuttamalla
maisemaa hallitsevia häiriötekijöitä. Ranta-alueilla
tulisi maisemaa hoitaa mm. viimeistelemällä ranta-
alue ja rantaviiva sekä istuttamalla ja hoitamalla eri
kasvillisuustyyppejä. Vesimaisemaan vaikuttavassa
rakentamistoiminnassa tulisi erityisesti varmistaa
rakenteiden ominaisuuksien ja maisemanhoitotoi
menpideiden soveltuminen paikallisiin luonnon
olöihin ja alueen luonteeseen.

Hiekkaa merialueelta, saarista tai rannikolta
otettaessa ja väyliä ruopattaessa sekä vesistöjen jär
jestelyissä tulisi niistä vesiluonnolle ja -maisemalle
aiheutuvien haittojen jäädä mahdollisimman vähäi
siksi. Vesiluonnon ja vesimaiseman kannalta ar
vokkaita uomanosia, koskia, tyypillisiä tulvakas
vustoja ja rantapuustoa tulee pyrkiä suojelemaan.

Järvien ja merenlahtien kunnostusta suunnitelta
essa ja toteutettaessa olisi selvitettävä myös niiden
kasviston, linnuston ja muun eläimistön merki
tys ja näiden elinolosuhteiden säilyttämis- ja paran

tamismahdollisuudet. Vesikasvustojen poistoa ei
pitäisi ajoittaa linnuston pesimäkaudelle.

Vanhan vesimyllyjen rakentamisaikakauden
edustajina tulisi Keski- ja Itä-Uudellamaalla säilyt
tää ja tarvittaessa entisöidä ainakin seuraavat vesi
myllyt (kuva 20, liite 2):

Malmgårdin mylly, Koskenkylänjoki, Pernaja
Tönnönkosken myllyt, Porvoonjoki, Orimattila
Hirvihaarankosken mylly, Mäntsälänjoki, Mäntsälä
Kirkonkylänkosken mylly, Keravanjoki, Vantaa
Espoon kartanon mylly, Mankinjoki, Espoo

Joissakin tapauksissa vanhan myllyn entisöinti
tai säilyttäminen on taloudellisesti mahdollista vain
ottamalla mylly vesivoimakäyttöön.

6.9 Merihiekan kiiyttö
Merihiekan tarkoituksenmukaiseksi käyttämiseksi
ja sen otosta aiheutuvien kalatalous- ym. haittojen
välttämiseksi tulisi eri viranomaisten ja intressipii
rien yhteistyönä laatia yleissuunnitelma. Suunni
telmassa tulisi ottaa huomioon myös mahdollisuu
det merihiekan käytöllä korvata mantereella tapah
tuvaa soranottoa ja siten lisätä arvokkaiden sora
harjujen suojelun edellytyksiä. Suunnitelman laati
miseksi tulisi merialueen soravarojen inventointi
tehdä kiireesti.
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7. KOKONAISSUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN TARKASTELUA

7.1 Yleisiä näkökohtia suunnitelman
toteutumisesta

Vesien käytön kokonaissuunnitelman vaikutus
suunnittelualueen vesien käyttöön ja suojeluun on
pääasiassa ohjaava, sillä lainsäädäntö ei sido eri vi
ranomaisia tai vesien käyttäjiä kokonaissuunnitel
man suosituksiin. Vireillä olevassa vesilain uudis
tuksessa on pyritty täsmentämään myös vesien
käytön kokonaissuunnittelun asemaa, mutta koko
naissuunnitelman muoto ja sitovuus ovat toistai
seksi avoinna.

Kokonaissuunnitelma on laaja-alainen vesien
käytön ja suojelun alueellinen suunnitelma. Yleis
tai hankesuunnittelussa tulisi kokonaissuunnitel
man suositusten osaltaan toteutua ja tarkentua.
Kokonaissuunnitelman toimenpidesuosituksissa on
pyritty joustavuuteen, jotta yksittäisissä ratkaisuis
sa ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa voitaisiin
paikalliset olosuhteet ja tarpeet tai niiden muutok
set ottaa huomioon.

Vesien käytön kokonaissuunnitelman käyttäjiä
ovat 1) vesihallinto, 2) muut viranomaiset sekä 3)
vesien käyttäjät ja niitä edustavat järjestöt. Näiden
asemaa suunnitelman toteuttamisessa voidaan
luonnehtia seuraavasti:
1) Vesihallinto. Vesihallituksen istunnossaan hy

väksymät kokonaissuunnitelman toimenpide
suositukset sitovat vesihallinnon omaa organi
saatiota. Jos suosituksista oleellisesti poike
taan, edellyttää se vesihallituksen istunnon uut
ta päätöstä. Suositukset ovat vesihallinnon
omassa toiminnassa ohjeena mm. pitkän, keski-
pitkän ja lyhyen tähtäyksen suunnittelussa, vesi
rakennuskohteiden valinnassa, kokonaissuunni
telmaa yksityiskohtaisempien vesien käytön
yleis- ja hankesuunnitelmien laadinnassa, vesien-
suojelun ja vesihuollon rahoitustukea jaettaes
sa, vesilain edellyttämässä yleisen edun valvon
nassa, oman rakennustoiminnan suuntaamisessa
sekä lausuntoja annettaessa.

2) Muut viranomaiset. Vesien käytön suunnittelu
on yksi yhteiskuntasuunnittelun alueista. Ve
sien käytön kokonaissuunnitelma pyritään laa
timaan niin, että se tukee alueen muita kehittä
mistavoitteita. Kokonaissuunnitelman suosituk
set tulisi puolestaan ottaa huomioon muussa
yhteiskuntasuunnittelussa ja päätöksenteossa.
Lainsäädäntö ei kuitenkaan toistaiseksi tähän
velvoita.

3) Vesien käyttäjät ja niitä edustavat järjestöt.
Kokonaissuunnitelma ei sido vesien käyttäjiä,
vaan se on niille ohjeena ja edustaa vesihallituk
sen näkemystä suunnittelualueen vesien käytön

ja suojelun kehittämisestä.
Vesihallinnon lisäksi voivat vesien käytön koko

naissuunnitelman suositusten toteuttamiseen välit
tömästi vaikuttaa (tällä tarkoitetaan mahdollisuut
ta vaikuttaa suoraan vesivaroihin) vesienkäyttö
muodoittain seuraavat viranomaiset ja vesien käyt
tajat:

Vesienkäyttö- Suunnitelman toteutumiseen
muoto vaikuttavia tahoja

vedenhankinta kunnat, teollisuus, veden
hankintayhteisöt

vesien kuormitus kunnat, teollisuus, maan- ja
ja vesiensuojelu kiinteistönomistajat

vesivoimatalous voimayhtiöt, yritystoiminta

vesiliikenne kunnat, yritystoiminta, tie- ja
vesirakennuslaitos, merenkulku
hallitus

uitto uittoyhdistykset, teollisuus

kalatalous kalatalousviranomaiset, kalastus-
kunnat ja -hoitoyhtymät sekä muut
kalatalousjärjestöt, yritystoiminta

virkistyskäyttö kunnat, yritystoiminta, maan-
omistajat, vesien virkistyskäyttäjät

tulvasuojelu ja maanomistajat, maatilahallitus,
maankuivatus kunnat

vesiluonnon kunnat, maanomistajat, luonnon-
suojelu ja vesi- suojeluviranomaiset, vesien virkis
maiseman hoito tyskäyttäjät

Tämän lisäksi suunnitelma voi toteutua välilli
sesti mm. muun suunnittelun kautta. Erityisesti
seutukaavaliittojen ja vesiensuojeluyhdistyst.
osuus on tässä tärkeä. Myös muiden järjestöjen vai
kutus päätöksentekijöihin ja yleiseen mielipiteeseen
on usein merkittävä. Kuva 3 (johdantoluvussa)
esittää vesien käytön suunnittelun eri tasojen liit
tymistä yhteiskunnassa tapahtuvaan muuhun
suunnitteluun.

7.2 Suunnitelman toteutumis
tarkastelu käyttömuodoittain

Kokonaissuunnitelman suositusten toteutumista
on tässä luvussa käsitelty toimenpidesuositusten
(luvun 6) mukaisessa järjestyksessä.
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Vedenhankinta

Kuntien kuuluu huolehtia taajamien ja, milloin ter
veydelliset syyt vaativat, myös muiden alueiden ve
denhankinnan ja viemäröinnin järjestamisestä (laki
982/77). Vesihuoltolaitosten rakentamisesta ja käy
töstä vastaa yleensä kunta. Tehtävä voidaan antaa
myös tarkoitukseen soveliaalle yhteisölle. Etenkin
haja-asutusalueilla yhteisestä vesihuollosta huoleh
tivat tätä varten perustetut osuuskunnat ja osake-
yhtiöt. Yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista on sää
detty lailla (nro 982/77).

Valio osoittaa rahoitustukea yhdyskuntien ve
sihuolto- ja vesiensuojelutoimien toteuttamiseen
myöntämällä korkotukilainoja (laki 1015/77), vesi
huoltoavustuksia (laki 56/80) ja suorittamalla
valtion vesihuoltotöitä (valtioneuvoston päätös
214/78). Myös työllisyysavustuksia voidaan osoit
taa vesihuoltotöihin. Haja-asutusalueilla voidaan
myöntää pieniin vesihuoltohankkeisiin maatilalain
(188/77) mukaista vesihuoltolainaa.

Vesihuoltolaitteiden rakentamisen ohella veden
hankintaan tarvittavien pinta- ja pohjavesivarojen
suojelun suunnittelu, toteuttaminen ja valvonta tu
levat olemaan ensiarvoisen tärkeitä ja kiireellisiä
tehtäviä.

Vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesi
alueiden suojaamisen suunnittelu on lähinnä vesi-
piirin vesitoimiston tehtävä yhteistyössä ao. kun
nan kanssa. Pohjavesiä voidaan lisäksi suojella mm.
sisällyttämällä suojelualueet ja niitä koskevat suoje
lumääräykset ja -suositukset eriasteisiin maankäy
tön suunnitelmiin. Yksittäiselle vedenottamolle ve
sioikeus voi vesilain 9 luvun 19 §:n ja 20 §:n perus
teella määrätä suoja-alueen sekä tarvittavat toimet
tai rajoitukset. Pohjavesien suojelusta ja sen vaI
vonnasta huolehtivat ensisijaisesti kunnat vesilain
ja terveydenhoitolainsäädännön perusteella.

Kuntien tehtävänä on niin ikään huolehtia veden
säästämisen, pohjavesien riittävyyden ja kriisiajan
vedenhankinnan edellyttämistä toimista. Tässä on
kuntien yhteistoiminta usein tarpeellista ja järke
vää. Haja-asutusalueille suositellut vedenhankinnan
yleissuunnitelmat on kuntien tarkoituksenmukaista
laatia yhteistyössä vesipiirin vesitoimiston kanssa.

Runsaasti vettä käyttävät teollisuusyritykset
huolehtivat yleensä itse vedenhankinnastaan. Uu
sien teollisuuslaitosten paikan valinnassa riippuu
vedensaanti- ja vesiensuojelunäkökohtien huo
mioon ottaminen viime kädessä sijoituspäätöksen
tekijästä. Asiaan voivat vaikuttaa myös vesiviran
omaiset, lääninviranomaiset ja seutukaavaliitot
mm. erilaisten lupakäsittelyjen, lausuntojen ja
suunnitelmien avulla.

Varastoaltaiden, vedensiirtojen ja pumppaamoi
den rakentaminen yksinomaan kasteluveden saan
nin turvaamiseksi on mahdollista vain maanviljeli

jöitten varoin, sillä toistaiseksi ei ole lakia, jonka
perusteella valtio voisi sitä rahoittaa. Kasteluveden
hankinnan yleissuunnittelu kuuluu vesihallinnolle.
Silloin kun siihen liittyy kiinteästi myös yhdyskun
tien ja teollisuuden vedenhankinnan järjestely, on
suunnittelu syytä tehdä vesipiirin vesitoimiston ja
vedentarvitsijoiden yhteistyönä.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta vas
taa ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti haitan ai
heuttaja itse. Aiheuttamisperiaatteesta poiketen
valtio kuitenkin voi osallistua vesiensuojelusta ai
heutuviin kustannuksiin.

Kuormituksen vähentämistoimenpiteistä mää
räävät vesioikeudet samalla, kun ne antavat lupia
jätevesien johtamiseen. Luvat ovat nykyään määrä
aikaisia, joten tarpeellisia lisätoimenpiteitä harki
taan aina uuden lupakäsittelyn yhteydessä. Lupa
hakemusta käsiteltäessä vesihallinto antaa lausun
tonsa siitä, jolloin sen näkemykset tulevat esille.
Vesilain mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi
hakemuksesta myöntää jatkoaikaa vesioikeuden an
tamaan määräaikaan, jos hakijana on kunta jatko-
ajan myöntää valtioneuvosto.

Suunnittelualueella on jo 1970-luvulla suoritettu
merkittäviä kuormituksen vähentämis- ja vesien
suojelutoimenpiteitä. Silti vesiin kohdistuvaa
kuormitusta on toimenpidesuositusten mukaan
edelleen vähennettävä.

Kuormitusta on vähennetty merkittävästi jo
1980-luvullakin, sillä Espoon kaupungin Suomen
ojan jätevedenpuhdistamon biologinen osa ja Lah
den kaupungin Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdis
tamon laajennusosa on otettu käyttöön vuoden
1981 alussa. Näiden puhdistusteho vastaa tehokas
ta rinnakkaissaostusta. Suomenojan puhdistuslai
toksen tehostus vaikutti erityisesti orgaanisen,
happea kuluttavan aineen vähentymiseen ja Ali-Ju
hakkalan puhdistuslaitoksen laajennus edellisen li
säksi myös fosforin vähentymiseen.

Useilla nykyisillä puhdistamoilla tehokasta rin
nakkaissaostusta vastaavan puhdistustason saavut
taminen ei edellytä lisäinvestointeja, vaan se on
saavutettavissa esim, lisäämällä saostuskemikaalin
annostusta, mikä jossain määrin lisää käyttökuluja.

J älkisaostukseen perustuva puhdistamo Orimat
tilan kirkonkylään ja rinnakkaissaostukseen perus
tuva puhdistamo Hollolan kunnan Herralan taaja
maan ovat valmistuneet vuonna 1981. Nurmijärven
kunnan Rajamäen taajaman puhdistamon laajen
nustyö on myös saatu päätökseen kesällä 1981.
Tämän jälkeen ko. puhdistamoissa on saavutetta
vissa toimenpidesuositusten mukainen puhdistus
teho.

8 408401804R
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Vesioikeuden lainvoimaisten päätösten mukaan
Helsingin kaupungin on rakennettava jätevesien
purkutunneli Katajaluodon edustalle vuoden 1987
alkuun mennessä ja viimeistään tähän mennessä
myös johdettava Talin viemäröintialueen jätevedet
Kyläsaaren puhdistamolle. Porvoon kaupungin on
tehostettava jätevesien käsittelyä 1980-luvun alku
puolella. Pukkilan kirkonkylään on rakennettava
puhdistamo vuoden 1981 aikana. Riihimäen kau
pungin puhdistamon biologisen osan rakentaminen
on käynnissä. Hyvinkään ja Riihimäen puhdista
moilla tulee lisäksi vuosikymmenen alkupuolella
toteuttaa tehokas ammoniumtypen poisto jäteve
sistä. Hyvinkäällä on samassa yhteydessä tarkoitus
keskittää jätevesien käsittelyä omalle Kaltevan jä
tevedenpuhdistamolle. Näiden hankkeiden kustan
nukset ovat yhteensä noin 100 Mmk.

Nurmijärven kunnan Klaukkalan puhdistamoa
tullaan laajentamaan ja tehostamaan vesioikeuden
päätöksen mukaisesti. Liljendalin kunnan ja Lapin-
järven Porlammin taajaman jätevedenpuhdistamoi
den rakentamiselle ei vielä ole asetettu määräaikaa
jätevesimäärien vähäisyyden vuoksi, mutta ne tulisi
rakentaa 1980-luvun alkupuolella. Ko. hankkeiden
kustannukset ovat noin 6 Mmk.

Suunnitelmassa on edellytetty myös typen ja sen
eri yhdisteiden poiston tarpeellisuuden selvittämis
tä Helsingin ja Lahden kaupunkien jätevesistä.
Nämä velvoitteet on asetettu vesioikeuden päätök
sillä, joskin Lahden kaupungin osalta päätös on vie
lä valituksen alainen. Mikäli selvitysten perusteella
osoittautuu, että jätevesistä tulee poistaa typpeä tai
sen eri yhdisteitä, nousevat tarvittavat investoinnit
merkittävästi, mutta ne ajoittuvat vasta 1980-luvun
jälkipuoliskolle.

Esitettyjen toimenpiteiden rahoitukseen voi saa
da valtion rahoitustukea korkotukilainojen, vesi
huoltoavustusten ja valtion vesihuoltotöiden muo
dossa.

Korkotukilainoissa valtio maksaa osan ko. tar
koitukseen tarvittavien lainojen koroista. Laina saa
olla enintään 60 % hankkeen kustannuksista. Käy
tännössä se on pienempi, sillä vuosittain käytettä
vissä olevat varat ovat rajoitetut. Vesihuoltoavus
tus saa olla enintään 30 % hankkeen kustannuksis
ta. Korkotukilainan ja avustuksen yhteismäärä ei
saa ylittää 60 % hankkeen hyväksyttävistä kustan
nuksista. Erityistapauksissa (esim. tavanomaista
korkeammat puhdistusvaatimukset) em. prosentti-
osuudet voivat olla 50 % ja 80 %. Avustuksia ra
joittaa myös käytettävissä olevien varojen niuk
kuus. Valtion vesihuoltotyössä hankkeen toteuttaa
vesihallinto kunnan maksaessa yleensä tarvikkeet.
Valtion vesihuoltotyö edellyttää kohteen nimeä-
mistä valtion tulo- ja menoarviossa. Tavallisesti ky
se on tällöin merkittävistä purku- tai siirtoviemä

reistä.
Kunnalliseen viemäriverkkoon liittyneiden teol

lisuuslaitosten kohdalla kuormituksen vähentämi
nen, myrkkyjen ja haitallisten aineiden vesiin pää
syn estäminen ja muut viemärilaitoksen toimintaa
parantavat toimenpiteet riippuvat kuntien ja lai
toksien välisistä sopimuksista. Teollisuudelle voi
daan myöntää vesiensuojeluun korkotukilainoja
(laki 1015/77).

Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaille on vuonna
1981 vesioikeuden päätöksellä asetettu velvoite vä
hentää typpikuormitusta. Neste Oy:n Porvoon
tuotantolaitosten typpikuormituksen vähentämistä
tarkastellaan vuoden 1980 lopussa vesioikeuteen jä
tetyn jäteveden johtamislupahakemuksen käsitte
lyn yhteydessä.

Neste Oy:n uusimpien petrokemian tuotantoyk
siköiden (bentseeni, fenoli) toteutuksessa on kiin
nitetty erityistä huomiota myrkyllisten ja haitallis
ten aineiden jätevesiin pääsyn estämiseen.

Kaikkien Sköldvikin teollisuuslaitosten viimeis
ten lupahakemusten vesioikeuskäsittelyssä on vesi
hallitus esittänyt tai tullee esittämään laitoksille jä
tevesien sisältämien myrkyllisten aineiden käyttäy
tymistä ja erityisesti yhteisvaikutuksia koskevaa
tutkimusvelvoitetta.

Imatran Voima Oy:n Loviisan ydinvoimalan yk
siköt eivät ole vielä toimineet pitempiä aikoja yhtä
aikaa täydellä teholla, joten tähän asti havaitut vai
kutukset vastaavat osakuormitusta. Jäähdytysve
sien vaikutuksia tarkkaillaan vesihallituksen hyväk
symällä tavalla. Radioaktiivisten päästöjen ja niiden
vaikutusten tarkkailusta vastaa säteilyturvallisuus
laitos.

Vesivoimatalous

Kokonaissuunnitelmassa on ehdotettu eräiden
Porvoonjokeen rakennettujen voimalaitosten tehon
korottamista. Tämä on mahdollista vain voimalai
tosten omistajien toimesta ja kustannuksella.

Uitto ja alusliikenne

Suomenlahden hinausväyläsuunnitelmaan sisältyvät
kuntoonpanotoimet on valtio lähes toteuttanut.
Uittosäännön vahvistaminen on vesioikeudellisessa
lupakäsittelyssä. Kokonaisuudessaan suunnitelma
toteutunee lähivuosina.

Oljy- ym. kemikaalikuljetuksiin käytettävien
väylien sekä öljyvahinkojen torjuntavalmiuden ke
hittämisestä merialueella vastaa merenkulkuhalli
tus. Satamien jätehuollon järjestäminen kuuluu sa
tamien haltijoille, jotka voivat periä kustannukset
jätehuoltopalvelujen käyttäjiltä.
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Kalatalous

Alueellisten kalataloussuunnitelmien laadinta kuu
luu valtion kalatalousviranomaisille, ts. maa- ja
metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosas
tolle ja sen alaisille viranomaisille yhteistyössä alu
een kalatalousjärjestöjen kanssa. Länsi-Suomen ve
sioikeus on asettanut Riihimäelle, Hyvinkäälle ja
Nurmijärvelle velvoitteen laatia Vantaanjoelle alu
eellinen kalataloussuunnitelma. Päätös ei ole vali
tusten vuoksi saanut vielä lainvoimaa.

Yleensä kalastuskunnat laativat kalakantojen
hoitosuunnitelmat. Vesistöjen tilan muuttajille ase
tettavat kalatalousvelvoitteet määrää vesioikeus lu
papäätösten yhteydessä.

Luonnonravintolammikoiden paikat inventoi
daan, ne suunnitellaan yksityiskohtaisesti ja ra
kennetaan yleensä vesihallinnon toimesta kalata
lousviranomaisten toimeksiannosta. Suosituksissa
esitetyistä kohteista on Niinijärven luonnonravin
tolammikkoa alettu rakentaa syksyllä 1981. Kalan
viljelylaitoksen rakentamisesta päättää ja vastaa
maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja met
sästysosasto.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta on
jättänyt alueensa kunnille toimivaltuuspyynnön ka
lavesien ja venesatamien hankkimiseksi ja hoitami
seksi.

Vesien virkistyskäyttö

Ranta-alueet yleiseen virkistyskäyttöön varataan
eriasteisissa maankäytön suunnitelmissa, joiden
laadinta kuuluu seutukaavaa lukuun ottamatta
kunnalle. Sisäasiainministeriö on maankäytön
suunnittelun ylin viranomainen. Ranta-alueita
hankkivat ja hankinnan rahoittavat lähinnä kunnat.
Rantakaavat loma-asutusta varten panee vireille
maanomistaja ja ne vahvistaa lääninhallitus.

Pääkaupunkiseudun rantojen ja lähisaarien käy
tön sekä Vantaanjoen vesistön kunnostuksen ja
kehittämisen suunnittelu kuuluu kuntien tehtäviin,
mutta sen yhteydessä on yhteistyö ainakin seutu
kaavaliiton ja vesipiirin vesitoimiston kanssa tar
peen. Virkistyspalvelujen ja loma-asutuksen vesi- ja
jätehuollon suunnittelussa on yhteydenpito vesipii
rin vesitoimiston kanssa välttämätön.

Järvien, jokien ja merenlahtien kunnostamisesta
vastaavat ensisijaisesti hyödynsaajat ts. useimmiten
kunta. Myös valtio voi tietyin edellytyksin osallis
tua hankkeiden toteuttamiseen. Espoon Pitkäjär
ven ja Lippajärven kunnostusta tarkasteltaneen
Björkebergin tekojärven yksityiskohtaisen suunnit
telun yhteydessä. Gallträskin, Ridasjärven ja Tuu
sulanj ärven kunnostusta suunnitellaan. Lammas
lammen, Paalijäiwen ja Savijärven kunnostuksen

suunnittelu on käynnissä.
Tekojärvien rakentamisedellytysten selvittämi

nen suunnittelualueella on lähinnä kuntien tehtävä,
joskin vesihallinto voi tarjota asiantuntija-apua ko.
suunnittelussa. Tekoj äiwien rakentaminen ja kus
tannukset jäävät yleensä kunnan vastuulle.

Päijänne-tunnelista johdettavan veden mahdolli
sesta käyttämisestä Vantaanjoen vesistön veden
laadun ja käyttökelpoisuuden parantamiseen vas
taavat siitä hyötyä saavat kunnat. Hinrijärven, Suo
lijärven ja Kytäjärven säännöstelyselvitys voidaan
laatia vesihallinnon ja Helsingin kaupungin vesilai
toksen yhteistyönä.

Suosituksissa mainittuja uusia leirintäalueita
voivat rakentaa kunnat tai matkailuyritykset.
Suunnittelu on vireillä Loviisanlahden, Vantaan
kosken ja Kokonniemen alueilla.

Liikenneministeriön asettama veneilysatamatyö
ryhmä ehdotti jatkoselvityksessään vuonna 1980,
että tie- ja vesirakennushallitus ja vesihallitus laati
sivat yhteistyössä koko maan kattavan yleispiirtei
sen veneilysatama- ja reittisuunnitelman. Samassa
yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista käynnistää
valtakunnallisiin periaatteisiin pohjautuvan alueelli
sen, Uudenmaan merialuetta käsittelevän veneilyn
yleissuunnitelman laatiminen, joka mainitaan koh
dassa 5.633. Julkisten kulkuväylien kehittämisestä
vastaa merenkulkuhallitus ja veneilysatamien ra
kentamisesta pääasiassa kunta. Jokireittien melon
takelpoisuutta voitaneen parantaa jossain määrin
muiden vesirakennustöiden yhteydessä.

Tulvasuojelu ja maankuivatus

Tulvasuojelusuunnitelmien laatimisesta ja toteu
tuksesta vastaa vakiintuneen käytännön mukaisesti
pääuomien (jokien) osalta vesihallinto. Peruskuiva
tukseen kuuluvien valtaojien perkauksiin on maan
omistajilla mahdollisuus saada valtion avustusta ja
lainaa (laki n:o 433/63). Vesipiirien vesitoimistot
laativat ojitussuunnitelmat hakemusten perusteella
ojitustoimituksessa. Salaojituksiin on Etelä-Suo
messa mahdollista saada maatilalain (188/77) mu
kaista korkotukilainaa. Taasianjoen tulvasuojelun
suunnittelu on käynnissä.

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja hoito

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelun ja hoidon
suosituksia voidaan toteuttaa ottamalla ne huo
mioon kaikessa, myös jokamiehenoikeudella tapah
tuvassa vesien ja rantojen käytössä. Kunnalla on
suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa suojelukoh
teiden säilymiseen ja vesimaiseman hoitoon mm.
kaavoituksen, kuntasuunnittelun ja valistustyön



kautta sekä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.
Kunnat voivat parhaiten myös inventoida suojelu
kohteet. Luonnonsuojelun suunnittelu kuuluu alu
eellisella tasolla lähinnä seutukaavaliitoille (vaihe
kaavat) ja lääninhallitukselle sekä valtakunnallisella
tasolla lähinnä maa- ja metsätalousministeriölle.
Muinaismuistot ovat välittömästi lailla suojeltuja.
Laajat luonnonsuojelualueet perustaa yleensä maa-
ja metsätalousministeriö luonnonsuojelulain (1924)
nojalla. Myös yksityiset kansalaiset voivat hakea
suojelupäätöstä omistamilleen alueille ja kohteille.

Vesihaltinto voi osallistua suojeluun ja hoitoon
mm. ottamalla sen huomioon omassa rakentamis
toiminnassaan, vesistöjä kunnostamalla ja tiedot
tamalla. Vanhoja rappeutuneita vesirakenteita voi
daan tietyin edellytyksin kunnostaa myös vesistö
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töiden yhteydessä. Huonokuntoisen myllyn kun-
nostamisesta voi olla kiinnostunut esim. kunta tai
kotiseutuyhdistys. Rappeutuneen vesivoimalai
toksen voi tietyin edellytyksin kunnostaa ja ottaa
mahdollisesti uudelleen käyttöön esim. paikallinen
sähköyhtiö.

Merenpohjan sora- ja hiekkavarojen käyttö

Rannikon merihiekan käytön yleissuunnitelma tuli
si laatia eri viranomaisten, kuntien sekä vesialuei
den omistajien ja hiekan käyttäjien yhteistyönä.
Tätä varten tulisi merialueen soravarat inventoida
kiireellisesti esim. geologisen tutkimuslaitoksen
toimesta.
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8. SVENSKT SAMMANDRAG

Allmänt (företal och kapitel 1)

En central uppgift för vattenförvaitningen är att
uppgöra en totalplanering som beaktar vattnens
olika användningsformer. Avsikten med den är att
främja en förnuftig användning av vattentillgång
arna och skyddet av dem samt att anpassa de olika
behoven av deras utnyttjande till varandra. Total
planen för Meilersta och Östra Nyiand är en av 17
planer för hela landet (bild 1).

De centralaste problemen beträffande vattnen i
Meliersta och Ostra Nyland är att trygga och för
bättra deras användbarhet samt att eliminera över
svämningsskadorna. Området är ett av landets
tätast bebyggda, där ett mångsidigt behov av fri
luftsliv och av en trivsam miljö förutsätter att
vattendragens tillstånd ar gott. Vissa vattenom
råden används också för vattenförsörjning. Om
rådet är sjöfattigt, vilket leder till stora variationer
i vattenföringen, och därför finns också landets
näststörsta översvämningsområden efter Oster
botten i Ostra Nyiand.

Vattenstyrelsen tillsatte år 1970 en arbetsgrupp
för att uppgöra en totalplan för vattenanvänd
ningen i Mellersta och Östra Nyland. Arbets
gruppens förslag till totalpian biev färdig år 1978,
varefter tillfällen till information anordnades inom
området. Planförsiaget sändes på remiss till ett
flertai instanser och justerades på basen av ut
låtandena. Föreliggande pian innehålier de åtgärds
rekommendationer om vattnens användning och
skydd, som vattenstyreisen godkände i december
1980.

De av vattenstyrelsen godkända åtgärdsrekom
mendationerna är riktgivande för vattenförvait
ningen vid detaljplaneringen, vai av objekt för
vattenbyggnad bidrags- och iångivning för
vattenförsörjning och avlopp (VA) och för vatten
skydd samt vjd vattenförvaitningens företrädande
av alimänna intressen bi.a. i vattendomstoiarna.
För övriga myndigheter, kommuner och vattenför
brukare inom området fungerar totaipianen som
rekommendation och källa till information.

Planeringsomrädet (Kapitel 2)

Planeringsområdet befinner sig vid Iandets södra
kustområde (biid 4). Det omfattar vattendragsom
rådena kring de vattendrag som rinner ut i finska
viken samt havsområdet utanför Helsingforsregio
nen och en ca 100 km lång kuststräcka därifrån
österut. Områdets areai exkiusive havsområdet och
skärgården är 7203 km2 elier ca 2 % av hela iandets

areal. Terrängen är relativt jämn och stiger från
kusten norrut. Av landareaien utgörs över hälften
av skog, 25 % av åker och 12 % av kärr. Insjö
vattnen täcker ca 160 km2. Strand finns kring
sjöarna 1030 km, kring åarna 1100 km, i skärgården
1620 och längs kusten 910 km.

Foikmängden i planeringsområdet uppgick vid
1980 års ingång till 1130000. Bosättningen var
starkt koncentrerad till huvudstadsregionen. År
2000 beräknas folkmängden uppgå till ca 1240000,
varav ca 95 % vänts bo i tätorter (tabeil 1). År 1970
var föijdnäringsbranchernas andel av arbetsplat
serna ca 66 %. År 2000 beräknas motsvarande
andelar vara ca 73 %, 25 % och 2 %. De viktigaste
industribranscherna inom området är metail- och
verkstadsindustri, grafisk industri, livsmedels
industri och kemisk industri.

Vattentillgångarna (Kapitel 3)

Vattendragen (bild 5) hör till landets sjöfattigaste,
varför variationerna i deras vattenföring är ansen
iiga. Vid exceptionellt hög vattenföring kan den
sammaniagt för aila vattendrag i området överstiga
1100 m3Is. Vid en torrperiod kan vattenföringen
åter understiga 3 m3/s (tabell 2). Området har
drygt 40 över 1 km2 stora sjöar. Den största och
djupaste av dem är Pyhäjärvi (areal 12,9 km2 och
djup över 60 m) i Forsby ås övre iopp.

1 havet utanför Helsingfors är vikarna gmnda,
högst 3—15 meter djupa. först ca 15 km från kust
linjen börjar djupet överstiga 20 meter. Havsom
rådet utanför Borgå skyddas för öppna havet av
långa, smala sund och stora öar. Den östra kusten
är karg och bemängd med stenar och grund.

Nyiands klimat påverkas av havets närhet och
medeltemperaturen för hela året är ca +5° C. Den
varmaste månaden juli har en medeitemperatur på
ca +17° C och den kallaste februari ca —7° C. Ny
land är Finlands regnrikaste område. Den genom
snittliga årsnederbörden i pianeringsområdet är ca
700 mm, varav ca 100 mm i medeltal faller som snö,
och avrinningen uppgår till ca 300 mm (bild 6). 1
början av januari biidas i regeln vid kusten ett fast
istäcke. Det brukar i vikarna iigga ca 4 månader
och annorstädes längs kusten ca 2,5—3 månader.
De små sjöarna rryser i ailmänhet 1 mitten av
november och de stora i mitten av december.
Isarna går i sjöarna vanligen i början av maj.

Vattendragens tillstånd år 1972 finnes bedömt
enligt vattenstyrelsens ailmänna klassificering (kart
bilaga 1). Utredningen omfattade 148 sjöar, eller
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närmare 90 % av planeringsområdets totala sjö
areal. Största delen av vattendragen lämpar sig åt
minstone nöjaktigt för de vanhigaste användnings
formerna, såsom bad, fiske och vattenförsörjning.
Vattendragens användbarhet har likväl minskats på
grund av fiera olika faktorer, av vilka de viktigaste
är bosättningens och industrins kraftiga tillväxt
och lantbrukets effektivering. Onrådets vatten
drag är i ailmänhet lergrumliga och relativt starkt
eutrofierade. Borgå och Vanda åarnas vattendrag är
utsatta för den kraftigaste belastningen med av
loppsvatten (tabeller 3 och 4). Av åarnas vatten är
ca 38 % av endast försvarlig eller dålig kvalitet.

1 havsområdet vid kusten har vattnets kvalitet i
ailmänhet bibehållits utmärkt med undantag av
relativt små förorenade områden. Det viktigaste
förorenade området är utanför Helsingfors och
Esbo. Föroreningen beror på en ökad avlopps
vattenbelastning på ett område, som redan av
naturen har en dålig utblandningsförmåga. Vatten
bytet försvagas ytterligare av vägbankar, som av
skiljer de inre vikarna från havsområdet utanför.
Till följd av dålig vattencirkulation och utsläpp av
avloppsvatten är också havsområdet närmast Borgå
ås mynning svårt förorenat och en ansenlig del av
området utanför nedsmutsat. Vattnets kvalitet har
försämrats i takt med ökningen av den belastning
som Borgå å för med sig och belastningen från
Borgå stads avloppsvatten. Havsområdet utanför
Borgå belastas dessutom av avloppsvattnet från de
petrokemiska industrierna i Sköldvik.

De största grundvattentillgångarna finns vid
områdets västra och norra kant inom Salpausselkä
åsområde, som fungerar som vattendelare (tabell 5,
bild 7). Grundvattenförekomsternas avkastning
beräknas till sammanlagt 350000 m3/d. För fiera av
dem kan den ännu mångdubblas genom att infiltrera
ytvatten till konstgjort grundvatten. 1 synnerhet i
området mellan Salpausselkä och Lojo ås samt
åsområdet mellan Helsingfors och Skavaböle är
jordmånen lämplig för infiftration av konstgjort
grundvatten.

De grundvattenområden, vilkas vatten redan
används eller kommer att användas för samhällenas
eller annan motsvarande vattenförsörjning eller
vilka annars är betydande för allmänt intresse, utgör
den grupp av grundvatten områden som i första
hand skall skyddas. Inom planeringsområdet finns
110 st dylika s.k. viktiga grundvattenområden (bild
7, tabeil 5). Deras avkastning har värderats till
280 000 m3/d. Vattendistriktens vattenbyråer har
över de viktiga grundvattenområdena inom sina
verksamhetsområden uppgjort hydrogeologiska
kartor och kort över grundvattenområdena.

Områdets grundvatten är speciellt i de rikligaste
förekomsterna i regeln av oklanderlig kvalitet för

samhällenas vattenförsörjning. Nästan 3/4 av grund
vattentillgångarna uppfyller i sitt naturtillstånd
kvalitetskraven för hushållsvatten, varför den enda
behandling dessa vatten behöver är reglering av
surhetsgraden för att eliminera vattnets frätande
inverkan på vattenledningsnätet.

Vattenförsörjningen (Kapitel 5.1 och 6.1)

År 1980 fanns det inom planeringsområdet 52
vattenverk som betjänade över 200 invånare var
(kartbilaga 2). Deras totala antal förbrukare upp
gick till 987000 eller 87 % av områdets befolkning.
Den sammanlagda vattenförbrukningen var i medel
taI 337000 m3/d, varav 74 % ytvatten (tabell bild
9). Vattenförbrukningen per ansiuten invånare upp
gick till 340 liter per dygn.

Den del av områdets industri som skötte sin
vattenförsörjning på egen hand förbrukade år 1979
sammanlagt 35000 m3/d, varav 34 % grundvatten. 1
siffran ingår inte kylvatten. De största vattenför
brukarna är oljeraffineriet och de petrokemiska
fabrikerna i Borgå landskommun samt Lovisa kärn
kraftverk, som alla använder ytvatten för sina
processer och havsvatten för kylning.

Bevattning av odlingar med sprinkler har på
1970-talet ökat kraftigt i Finland. Under en rätt
torr sommar anses två ovanmarksbevattningar på
30 mm lönsamt med ca 1 km som största medelav
stånd från vattentaget. Med nuvarande anlägg
ningar kan ca 6500 ha eller 3,5 % av planeringsom
rådets åkerareal bevattnas, vilket innebär en sam
manlagd sprinklereffekt på ca 2300 l/s (tabellerna 7
och 8).

5 amhällenas vattenförbrukning beräknas fram
till år 2000 stiga till ca 450 m3/d, vilket utgör 380
l/inv./d (bild 8). Industrins vattenförbrukning
torde öka ansenligt i Sköldvik och i Lovisa kärn
kraftverk. Är 2000 beräknas sprinklerkapaciteten
täcka ca 15000 ha eller ca 8 % av åkerarealen,
varvid maximibehovet utgör i medeltal 5000 l/s
(tabell 8).

För det största behovsområdet, Helsingfors
regionen, har vattenförsörjningen på lång sikt lösts
genom den 120 km långa bergstunneln från Päi
jänne sjöområde i inlandet (kartbilaga 2). Enligt
vattendomstolens tillståndsbeslut får för ailmänna
vattenverks behov tas högst 6 m3/s från Päijänne då
tunneln blir färdig och högst 13 m3/s år 2000.
Tunneln kommer att betjäna ett område med ca
1000000 invånare. Det sätt på vilket tunneln an
lagts och Päijännes rikliga vattentillgångar skapar
goda förutsättningar för att avleda ansenliga
kvantiteter för att täcka behovet hos förefintlig
och eventuell ny industri i synnerhet vid Mäntsälä
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å. Dessutom kan lågvattenföringen i några av
områdets åar ökas mcd hjälp av tunnein, vilket
skulle förbättra deras vattenkvalitet och säkra
tillgången på bevattningsvatten.

Utanför huvudstadsregionen kan vattenförsörj
ningen också i framtiden i regein ordnas från
tätorternas lokala grundvattentillgångar (bild 7).
Det är skäl att öka avkastningen från vissa
grundvattenförekomster genom infiitration av
konstgjort grundvatten.

Till de kommunala distributionsnäten borde
man kunna leda minst 50 1/inv/d vatten även vid
krissituationer, då det ytvatten eller grundvatten
som använts eventuelit biir förorenat. Detta
förutsätter att vattenförsörjningen sker från minst
två separata tillgångar, av vilka åtminstone den ena
bör vara en grundvattenförekomst. Råvattenkäl
loma kan skyddas bl.a. genom att bilda i
vattenlagen förutsatta skyddsområden för grund
vattentäkter eller genom att begränsa jorddisposi
tionen vid planläggning p olika nivåer. Sdana sk.
viktiga grundvattenförekomster som bör skyddas
framgår av tabeli 5 och bild 7.

För den spridda bosättningens vattenförsörjning
är grundvattenförhållandena inom området rätt
gynnsamma mcd undantag av några ställen, som
huvudsakligen är belägna alideles vid kusten. Det
är därför det riktiga att sköta den antingen skilt för
varje gård eller inom ramen för små vattenförsömj
ningsbolag.

Som helhet betraktade är områdets grundvatten
tillgångar rätt så knappa i jämförelse mcd hehovet.
För att säkra den existerande industrins behov av
tillskottsvatten och täcka nya industriers samt
bevattningens behov krävs vattenståndsreglerin
gar i flera av områdets vattendrag. Brist på
bevattningsvatten torde redan nu föreligga i Tessjö
å (bild 10) och i början av 1980-talet i Mäntsälä å. 1
siutet av 1980-talet kommer det att uppstå brist på
bevattningsvatten i Lovisa å och senare också i
Sibbo å (tabeil 8). För Tessjö å och Sibbo å kan
behovet av bevattningsvatten täckas mcd konst
gjorda sjöar (kap. 5.68 och 5.7) och för Lovisa å
genom att lagra vatten i åns fåra. För Mäntsälä ås
vidkommande kräver lösningen ytterligare utred
ningar. Vid sidan av Päijännetunneln kan vatten
från Kymmene älv möjliggöra till och mcd en hög
vattenförbmkning inom industrin, speciellt i om
rådets östra delar.

Vattnens belastning och vattenskyddet (Kapitel
5.2 och 6.2).

Betecknande för planeringsområdet är en hög
spridd belastning, liten lågvattenföring och brist på
sjöar. Målet är att bevara och förbättra vatten

dragens tillstånd så att dc lämpar sig för olika
användningsformers behov. Speciellt viktigt är det
att trygga tillgången på brukbart råvatten och till
rekreation.

Av områdets avloppsvatten leddes vid 1979 års
siut 87% till avloppsvemk (kartbilaga 2). Den totala
mängden avloppsvatten inklusive den till kom
munala avloppsverk anslutna industrin uppgick då
till 430000 m3/d (tabeli 9, bild 12). På området har
verkställts och planerats ett fiertal omfattande
totalregleringar för avledning och rening av
avloppsvatten (bild 11). Järvenpää, Kervo och
Vanda städer samt Tusby kommun har grundat ett
kommunalförbund för Mellersta Nylands vatten
skydd mcd uppgift att inom sitt verksamhets
område sörja för avledningen och behandlingen av
avloppsvattnet.

Den ledande principen i denna pian har varit att
kontinuerligt minska belastningen. Som renings
nivå för kommunalt avloppsvatten kommer främst
i fråga biologisk-kemiska metoder. Minimiförutsätt
ningen för reningsverken är från och mcd början av
1980-talet biologisk rening kompietterad mcd
simultanfällning. För dc största anläggningarna har
förutsatts en reningsnivå, som motsvarar sk.
effektiv simuitanfällning, där resthalten av BS7 är
20—25 mg/l och av totalfosfor 0,7—0,1 mg/l. För
närvarande bahandlas 12% av områdets via kloak
avledda avioppsvatten på den här nivån. 1 vissa fail
kan recipientens tillstånd även kräva aviägsning av
ammoniumkvävc från avioppsvattnet. Vid kusten
är kravet på rening detsamma som i inlandet och
speciell vikt har fäst vid valet av utsiäppsplatser.

1 planen förutsätts en effektivering av avlopps
vattnets behandling till en nivå som motsvarar sk.
effektiv simultanfäilning i 13 kommuner. Då detta
gcnomförts kommer 97% av kloakvattnet inom
området att behandlas på den här nivån. Ammo
niumkväve bör effektivt aviägsnas vid dc största
reningsverken, som avleder sitt avioppsvatten till
Vanda å. för Helsingfors och Lahtis bör behovet
att avlägsna ammoniumkvävc utredas.

Dc viktigastc bland dc industrier inom området
som sköter sin avloppsvattcnbehandling själva
(tabell 10), Oy Alko Ab:s fabrik i Rajamäki samt
Neste Oy:s oljeraffineri och petrokemiska fabrik i
Sköldvik, renam sitt avloppsvatten synnerligen
effcktivt. Tilläggskraven på dessa anläggningar
gäller närmast en minskning av kvävebelastningen
samt i Sköldvik dessutom att undcrsöka och
minska förekomsten och verkningamna av giftiga
ämnen.

Imatra Voima Oy:s kämnkraftsenhetcr i Lovisa
har ännu inte någon längre tid samtidigt fungerat
mcd fuIl cffckt, varför man inte ännu har kunnat
följa mcd verkningarna av fuil belastning. 1 planen
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har föreslagits beredskap för att avieda kylvattnet
längre ut i havet om det visar sig behövligt.

Största delen av diffusionsbelastningen på om
rådet bestär av naturlig nersköljning av växtnäring
frän marken, eller sk. naturbelastning, pä vilken
man egentiigen kan inverka endast genom att
minska erosionen (tabeil 11). 1 pianen föreslås
metoder för minskning av den diffusionsbelastning
som förorsakas av spridd och fritidsbosättning,
kreaturshushållning, åkerodling samt skogsvård.

Vattenkrafthusliållningen (Kapitel 5.3 och 6.3)

1 områdets åar finns ca 60 forsar med en failhöjd på
över en meter. Vattendragens vattenföringar och
falihöjder är dock anspråkslösa ur vattenkrafts
synpunkt och de 12 existerande vattenkraftverken
är endast av loka! betydelse (tabeli 12, kartbilaga
2). Kraftverkens effekt uppgår sammaniagt till ca
1900 kW och deras årliga energiproduktion är i
medeltal endast 3 MkWh. De fria forsarna borde
därför i första hand användas för fiskets, rekrea
tionsbrukets och naturskyddets behov.

Flottning och fartygstrafik (Kapitel 5.4 och 6.4)

Virkesflottningen inom planeringsområdet är kon
centrerad till havet. Finlands industri använder
årligen ca 40 M m3 råvirke, varav den vid Finska
vikens kust belägna industrins andel har varit ca 4,5
M m3. Sjövägen har rävirke levererats till en mängd
av ca 10 M m3, varav ca 0,5 M m3 har flottats längs
Finska viken. Största delen av det virke som flottas
iängs kusten går genom planeringsområdet, efter
som det saknar större träförädlingskoncentrat. 1
planen föresläs att havsflottningen skall tryggas
med en fiottningsstadga samt genom att förverk
liga det nät av utvältningsplatser, skyddshamnar
och fiottningsleder som föreslås i den pian som
uppgjorts av kommissionen för Finska vikens
bogseringsled. Ifrågavarande plan är redan till vissa
delar realiserad. En vattenlagsen!ig syneförrättning
har slutförts år 1981 och fiottningsstadgan torde
stadfästas i vattendomstolen under första hälften
av 1980-talet.

Hamnarna vid planeringsområdets kust för
medlade år 1979 närmare 40% av den utrikesgods
trafik som transporterades sjöledes (bild 13, tabei]
13). Oljehamnen i Sköldvik är trafikmässigt vårt
lands största varuhamn. Via Helsingfors hamn
transporteras äter 70% av landets import av
konsumtionsvaror.

Södra hamnen i Helsingfors har de senaste ären
anlitats av 1,3...1,4 miijoner utrikespassagerare
ärligen. Dessutom använder sig ca 1,5 miljoner

personer ärligen av Helsingfors iokala linje-,
beställnings- eller förbindelsetrafik. Borgå hamn
har årligen betjänat över 20000 resenärer.

Helsingfors fiskehamnar har förmedlat ca 4 Mkg
och Valkom hamn i Lovisa över 3 Mkg fisk per år.
En av trafikministeriet tiilsatt arbetsgrupp har
föreslagit att hamnarna i Helsingfors och Lovisa
Valkom skall höra till centralifiskehamnsnätet som
förädiingshamnar och Kalkstrand i Sibbo som
aviastningshamn.

De risker som förorsakas av olje- och kemikalie
transporter p1 havet och till stränderna borde
minskas så effektivt som möjiigt. För att inskränka
fartygens utsläpp av avfall borde hamnarnas
faciiiteter för mottagning av avfaii förbättras.
Kommittn för hamnarnas avfallsservice har år
1980 utrett nuläget och behovet av avfaiisservice i
hamnarna samt de tekniska möjligheterna för dess
realisering och kostnadsfördelningen.

Fiskerihushållningen (Kapitel 5.5 och 6.5)

För utövande av fiske är havsområdet den
viktigaste delen av planeringsområdet (bild 14).
Yrkesfiskets andel av fiskfångsten är ansenlig,
närmare 9,5 Mkg år 1979. Strömmingen utgjorde
ca 80—90% av havsfångstens vikt och ca 60—70%
av dess finansiella värde inorn detta område.
Fiskfångsten har ökat tack vare effektivare fångst
metoder såsom trålfiske. Med nuvarande kvan
titeter har fångstkapaciteten för strömmingsfisket i
Finska viken numera uppnåtts.

Fisket sysseisätter inom området över 100
yrkesfiskare och närmare 140 binäringsfiskare
ävensom fångstredskapsindustri, fiskförädling och
fiskhandel. 1 planeringsområdets kommuner finns
talrika marknadsföringsföretag fisk.

Inom området finns ca 150000 husbehovs- och
fritidsfiskare, som årligen gör i medeltal över 20
fiskefärder, av vilka över hälften inom havs
området. Tillstånd till fritidsfiske beviljas på ca 40
vattenområden med en sammanlagd areal om ca
20000 ha. Husbehovs- och fritidsfisket på havs
området begränsas främst av bristen p1 båtplatser i
huvudstadsregionen. Insjövattnens sjöar är i alI
mänhet rika p1 fisk, men nästan alla lama är dåliga
eiler försvarliga fiskevatten.

Regionala fiskevårdsplaner borde skyndsamt
uppgöras för havsområdet samt för Esbo ås,
Mankåns och Vanda ås vattendrag. Några mera
betydande fiskodlings- eller fiskuppfödningsan
stalter finns inte p1 området.

Förverkligandet av fiskevårdsplanerna och -

förpliktelserna förutsätter att minst en fiskodlings
anstait uppförs i Södra Finland. Den enda plats
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inom planeringsområdet som torde lämpa sig
härför är Pyhäjärvi i Lappträsks kommun. Natur
näringsdammarnas sammanlagda areal inom om
rådet uppgår till 15 ha, vilket inte ens närmelsevis
motsvarar behovet av fiskyngel. 1 planen har
föreslagits 4 piatser som sannolikt lämpar sig för
naturnäringsdammar (bild 14, tabeli 15).

1 områdets vattendrag finns enligt en prelimi
när utredning 24 dammbyggnader som har biivit
obehövliga för sitt ursprungliga ändamål (bild 14,

tabeli 14). Eftersom de hindrar fisken att stiga
bör deras avlägsnande övervägas.

Vattnens rekreationsbruk (Kapitel 5.6 och 6.6)

Det största trycket på rekreationsbruk av vatten
dragen i Finland föreligger i Nyland. De på alle
mansrätten baserade möjligheterna till friluftsliv
har speciellt i de kraftigt växande tätortsomrldena
kontinuerligt minskat. Kommunerna har försökt
trygga behovet av friluftsliv genom att i sin ägo
förvärva friluftsområden. De mest besökta frilufts
områdena i närheten av vatten är de sjöområden

Helsingfors stad äger i Esbo samt några
havsöar i huvudstadsregionen, som årligen har
närmare 2000000 besökare.

Områdets viktigaste reserver för friluftsliv är
belägna i skärgården och vid kusten. För när
varande begränsas deras bruk för rekreation främst
i huvudstadsregionen av bl.a. bristen på lämpliga
fria strandområden, stälivis dålig vattenkvalitet samt
bristen p1 småbåtsplatser. 1 områdets östra del
begränsar vattenkvaliteten rekreationsbruket egent
ligen endast utanför Borgå. Däremot begränsas det
av, att kusten österut är så fylld av grund och
stenar.

För att dra nytta av de aktuella vattenskydds
projekten borde bl.a. huvudstadsregionens strand
zon och holmarna utanför den utvecklas till ett
regionalt närrekreationsområde och för detta
ändamåt uppgöras detaljerade pianer för stränder
nas och de närbelägna holmarnas användning.
Dessutom skulle för Vanda ås vattendrag behövas
planer för mångsidig användning, i vilka vid sidan
av rekreationsbruket även skulle beaktas de övriga
behov som riktar sig mot vattendraget.

Av områdets badstränder är ca 60% belägna vid
en sjö, 30% vid havet och knappt 10% vid en å. 1
Ostra Nyland finns tillräckligt med badstränder,
men i Mellersta Nyland borde badmöjligheterna
ökas. Också med tanke pI utfärder och friluftsliv
borde stränderna iståndsättas. Behovet av nya
campingplatser i Nyland är uppenbart. 1 planen
föreslås nya platser för campingområden i närheten
av vatten.

Havsområdet utanför Mellersta och Ostra
Nyland hör till finlands livligaste omrlden för

båttrafik. Där finns för närvarande drygt 41000
olika slags båtar (tabeli 16). 1 områdets insjövatten
finns ca 10000 båtar, av vilka de flesta är små rodd
båtar. Kustkommunernas småbåtshamnar erbjuder
kajplatser för ca 12000 båtar. Det beräknas att
båtarnas antal fram till år 1985 kommer att öka
med ca 10000. Dessutom beräknas det dl finnas ca
4000 vindsurfingbrädor inom området. För att lösa
båtfartens farleds-, hamn- och avfallserviceproblem
borde en särskild båtfartsplan uppgöras för hela
Nylands kustområde. För insjöområdet borde i
synnerhet möjligheten till kanotfärder utvecklas.

fritidsbosättningen inom området är en av de
tätaste i hela landet (bild 15). Är 1977 fanns där ca
28000 fritidsbostäder. 1 Helsingforsregionen och
Mellersta Nyland kan fritidsbosättningen invid
vatten knappast mera ökas. De fria användbara
stränderna borde också helt reserveras för allmänt
rekreationsbruk. 1 Ostra Nyland beräknas antalet
fritidsbostäder fram till år 2000 öka från nuvarande
ca 10000 till 15000. Om man avstår från kravet p1
egen strand och lokaliseringen planeras, kan det i
Ostra Nyland speciellt vid kusten byggas ett
betydligt större antal fritidsbostäder.

Fritidsfisket (jnfr Fiskerihushållningen) samman
hänger ofta med fritidsbosättning, båtfart och
utfärder. Under den varma årstiden utövas också
bl.a. vindsurfing, vattenskidning och sportdykning.
Ornitologernas och naturvännernas studier av
fåglarnas flyttning och bosättning försiggår främst
p1 våren. P1 vintern utövas p1 isen pilkfiske,
skidning, skrinning, kälkåkning och issegling samt
körning med motorsläde och bil. Motorsporten
förorsakar också olägenheter, varför den borde
anvisas därtill lämpliga områden.

för att öka möjligheterna till vattnens rekrea
tionsbruk har inom området utsetts 10 sjöar och 8
havsvikar, vilkas restaurering med det snaraste
borde påbörjas (bild 16). 1 fem vattendrag skulle en
ökning av lågvattenföringen vara påkallad för deras
rekreationsbruk. Tillskottsvattnet skulle fås när
mast genom att avleda det frln utomstående
vattendrag, slsom med hjälp av Päijännetunneln
(kartbilaga 2). För rekreationsbruk föreslås att
inom området byggs en konstgjord sjö och
därutöver att förutsättningarna för sju konst
gjorda sjöar undersöks (tabell 17, bild 16).

Översvämningsskydd och torrläggning
(Kapitel 5.7)

En stor del av sjöarna i planeringsområdet torde ha
sänkts åtminstone en gång. Sjösänkningarna in
leddes redan pI 1700-talet. Uppgifter föreligger om
90 sänkta sjöar, av vilka 25 helt har torrlagts (bild
17 och tabell 18).
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Planeringsområdet och i synnerhet dess östra del
är ett av finlands svårast drabbade områden. Det
beräknas att ca 3100 ha årligen är översvämmade
under våren. Vid den stora översvämningen år 1966
var 10600 ha översvämmade (bild 18 och tabeil 19).
Eftersom vattendragen är sjöfattiga eller nästan
heit saknar sjöar förekommer översvämningar
dessutom också på sommaren och hösten. Därav
förorsakade skador är i jämförelse med våröver
svämningarnas skador ofta mångfaldiga. Svårast är
översvämningsläget i områdets östligaste vatten
dragsområde kring Tessjö å, där vid en stor
översvämning ca 2700 ha åker eller 20% av
odiingarna är täckta av vatten. För att eliminera
översvämningarna föreslås i pianen byggandet av en
ca 230 ha stor konstgjord sjö i ins övre lopp med
en volym på 10,6 Mm3 (bild 19 tabeil 20).
Dessutom föreslås att Tessjö å skall rensas längs en
sträcka på ca 20 km. Rensningsmassorna skulle
uppgå till ca 300000 m3. Kostnaderna för att
förverkliga projektet har beräknats till 15 Mmk
och den nytta som uppnås till 18,5 Mmk.
Projektets realisering förutsätter tillstånd av vatten
domstolen.

Behovet av utfallsdiken ar beroende av täckdik
ningens utveckting. Huvudvikten bör tigga vid
omdikning av gamla diken, så att ett dränerings
djup som möjliggör täckdikning uppnås. Av
planeringsområdets åkerareat (1800 km2) var år
1979 i det närmaste 60% täckdikad (tabeil 21).
Jämförd med hela landets täckdikningsprocent (32)
var procenten nästan dubbel. Fram till år 2000
beräknas ca 85% av åkerarealen vara täckdikad. Di
en del av åkrarna kan odlas utan dikning skulle vid
det laget nästan alla åkrar som behöver det vara
täckdikade.

för utfallsdikning beviljar staten bidrag och lån.
För täckdikning ger staten i Södra Finland ränte
stödslån.
Kärr och sumpmark utgör 84 500 ha eller 12 % av
planeringsområdets areal (tabeil 22). Skogsdik
ningen har där beräknats omfatta ca 1 000—1 500
ha årligen.

Skydd och vård av vattenmiljö och vatten
landskap (Kapitel 5.8 och 6.8)

hängande skyddsområden, som är fridlysta med
stöd av naturskyddslagen. Deras sammanlagda areal
uppgår till närmare 12 000 ha (kartbilaga 2, tabell
23). Med tanke på vattenlandskap och vattenskydd
har olika instanser ytterligare nämnt 160 inter
nationellt eller nationellt betydelsefulla objekt (bild
20, bilaga 2). Av havsvikarna är tre på grund av sin
fågelfauna anslutna till det internationella Project
Mar-kedjan. Värdefulla till sin natur eller sitt land
skap är också några andra havsvikar, holm- eller
skärgrupper, uddar och sund, myrmarker, små
sjöar eller tjärnar, strandlunder samt åsar och klip
por invid vatten. För skyddet och virden av land
skapets och miljöns särdrag och speciella värden
ger pianen ailmänna direktiv och rekommenda
tioner. Förhistoriska minnesmärken skyddas enligt
lagen om fornminnen.

Inom området finns tairika viktiga kultur
landskap och -objekt, som sammanhänger med
vattnen, bl.a. byar vid åstränder, hus som repre
senterar traktens byggnadssätt och lokalisering
samt kulturhistoriska och arkitektoniska special
objekt. Till dem hör bl.a. landskapligt värdefulla
broar och kvarnar. 1 planen ingår direktiv för vår
den och restaureringen av kulturlandskap och
-objekt. Som ett särskilt motiv har behandlats för
landskapet värdefulla forsmiljöer (tabell 24) samt
bevaring och restaurering av gamia kvarn- och
dammbyggnader.

Utnyttjandet av havsbottnens grus- och
sandtillgångar (Kapitel 5.9 och 6.9).

Under inlandsisens smältningsskede biidade glaci
ärfloderna grus- och sandformationer, åsar och
åskedjor både på fastlandet och i havet. Vid
planeringsområdets kust finns betydande använd
bara grus- och sandförekomster under vattnet, sk.
havssandområden. De kan bli av betydelse bl.a. för
skyddet av de på fastlandet belägna värdefulla
grusåsarna. För att främja en ändamålsenlig
användning av havssanden och för att undvika
skadliga följder av sandtäkt i havet bl.a. för fisket
borde en tillräckligt ingående generalpian uppgöras
för styrning av havssandens användning.

Inom området finns ca 60 med vattnen samman
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9. ÄTGÄRDsREK0MMENDATI0NER FÖR VATTENANVÄNDNINGEN 1
MELLERSTA OCH ÖSTRA NYLAND (kapitel 6)

De i vattenstyrelsens kollegium 31.12.1980 god
kända åtgärdsrekommendationerna enhigt använd
ningsform.

9.1 Vattenförsörjning (kapitel 6.1)

Samhällen

De grundvattenförekomster eller vattendrag (bild
7, tabeil 5) som i pianen konstaterats vara viktiga
för vattenförsörjning borde reserveras för detta
ändamål. De åtgärder som deras skydd förutsätter
borde pianeras och förverkiigas.

På viktiga gmndvartenområden borde en hydro
geologisk kartering utföras, på basen av vilken de
omrden fastställs där täkt av jordmaterial kan
förorsaka skada på grundvattnet och där jord- eller
sandtäkt utan vattendomstolens tillstånd således
kan förbjudas eller begränsas med stöd av 1:18 i
vattenlagen.

Då Päijännetunnein blev färdig tiligodoses Hel
singfors samt största delen av Esbos, Grankullas
och Vandas behov av råvatten med vatten från
Päijänne. för anskaffning av tillskottsvatten till
Hyvinge, Järvenpää, Kervo och Tusby tätorter
borde användas vatten från Päijänne. De grund
vattentillgångar som redan är i användning i dessa
kommuner borde också i framtiden bibehällas i ett
för vattenförsörjning tjänligt tillstånd. Med tanke
på Esbos vattenförsörjning borde Bodom träsk och
Noux Långträsk samt de för den i Esbo belägna
Rinnekoti-stiftelsens vattenförsörjning använda
små sjöarna Myllymajalampi och Majalampi också i
framtiden bibehållas som vattenförsörjningsvatten
drag.

Anskaffningen av tillskottsvatten för Nurmijänri
tätort borde realiseras med lokala grundvattentill
gångar, vilket samtidigt förutsätter att kommunens
interna vattenöverföringsförbindelser utvecklas. På
detta sätt kunde tätorternas vattentillgångar vid
behov lätt utökas även med vatten som avleds från
Päijännetunneln. Utöver grundvattenförekomster
na borde Sääksjärvi och Vihtilampi bibehållas som
vattendrag för Kiljava och Röykkä sjukhus vatten
försörjning.

1 Sibbo kommun borde Nickby tätorts behov av
tillskottsvatten tiligodoses med vatten från Päijänne.
Det framtida vattenbehovet för Söderkulla tätort
kan tillgodoses genom att leda tillskottsvatten från
Nickbys vattenförsörjningssystem. Vattentillgång
en i Ostersundom borde tryggas antingen från

Helsingfors stads vattenledningsnät eller från
lokala grundvattentillgångar. Nickby sjukhus som
använder vatten från Sibbo å borde bibehålla denna
försörjning som en del av sitt reservsystem. Av
denna orsak borde Sibbo ås övre lopp skyddas
såsom ett för vattenförsörjning tjänligt vattendrag.

Vattenförsörjningen för tätorterna i Artsjö,
Askola, Lappträsk, Liljendal, Mörskom, Pernå,
Borgnäs, Pukkila samt Salpakangas och Herrala i
Hollola, Layliäinen i Loppis och Tessjö i Ström
fors borde fortsättningsvis basera sig på lokala
grundvattentillgångar.

1 Lahtis, Lovisa, Mäntsälä, Nastola, Orimattila
och Riihimäki borde vattenförsörjningen i första
hand skötas med lokala grundvattentillgångar. Om
grundvattentillgångarna visar sig otillräckliga borde
behovet av tillskottsvatten tillgodoses genom att
infiltrera konstgjort grundvatten. Som råvatten
källor för det konstgjorda grundvattnet kommer
inom planeringsområdet i fråga Hirvijärvi, Kilpi
järvi, Kalliojärvi, Mallusjärvi och Sarvilahdenjärvi
och utanför planeringsområdet Vesijärvi, Villäh
teen Kukkanen, Iso-Kukkanen och Pikku-Kukka
nen, vilkas kvalitativa användbarhet för detta
ändamål borde tryggas.

Borgå stads vattenförsörjning skulle mest ända
målsenligt skötas från grundvattentillgångarna och
kompletteras genom att infiitrera konstgjort grund
vatten, för vilket ändamål Molnbyträsk och Veck
järvi borde bibehållas.

Borgå landskommuns vattenförsörjning borde
basera sig på lokala grundvattentillgångar. Vattnets
kvalitet i Mäntsälä 1 borde tryggas, då ån används
för vattenförsörjningen för både industrin och
bosättningen.

För bosättningens vattenförsörjning borde också
vid undantagssituationer tryggas en minsta vatten
kvantitet on ca 50 liter per invånare och dygn. Av
denna orsak borde samhällenas vattenförsörjning
alltid åtminstone delvis basera sig på användning av
grundvatten och möjligheten att ty sig till minst
två separata råvattenkällor. Den här synpunkten
borde beaktas vid planeringen av nya vattentäkter.
Bland annat för att trygga huvudstadsregionens
vattentillgång vid undantagssituationer skulle det
vara ändamålsenligt att realisera en vattenöver
föringsförbindelse p1 sträckan Helsingfors —

Tusby — Järvenpää. Med dess hjälp kunde man i
etr dylikt läge utjämna fördelningen av grund
vattentillgångarna mellan kommunerna i Helsing
forsregionen. Ytterligare borde Vanda ås övre iopp
ovanför Långforsens vattenverk skyddas som
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reservvattendrag för vattenförsörjning.
De avstjälpningsplatser som är belägna i för

vattenförsörjningen viktiga grundvattenområden
borde stängas. Exempel på dylika inom området är
Borgnäs och Terrisuo i Tusby.

Vattenförsörjningen för den spridda bosätt
ningen borde fortsättningsvis realiseras i form av
gårdsvisa brunnar och små vattenförsörjningssam
fund. Den spridda bosättningen vid tätortemas
randområden borde man försöka ansiuta till de
kommunala vattendistributionsnaten.

Industrin

Den industri som är ansluten till kommunala
vattenverk har beaktats i samband med samhällenas
vattenförsörjning. Behovet av tillskottsvatten för
industrin på Sköldviks område i Borgå lands
kommun samt Oy Alko Ab:s fabriker i Nurmijärvi
har man berett sig på att kunna tillgodose med
vatten från Päijännetunneln. Lovisa kärnkrafts
verks behov av sött tillskottsvatten skulle för
månligt tryggas med vatten från Tessjö å, under
förutsättning av att Tessjö ås konstgjorda sjö
realiseras. 1 annat fail kunde tillskottsvatten tas
från Kymmene älv. För de övriga industrier som
själva har ordnat sin vattenförsörjning torde
tillgången på tillskottsvatten kunna skötas med
lokala vattentillgångar.

Bevattning

För att trygga en tillräcklig tillgång på bevattnings
vatten borde lågvattenföringen i Sibbo å, Mäntsälä
å, Lovisa och Tessjö å ökas. 1 Sibbo å borde
tillgången på bevattningsvatten tryggas genom att
bygga Paipis konstgjorda sjö i åns övre lopp. Beslut
om åtgärderna för att trygga behovet av bevatt
ningsvatten längs Mäntsälä å med hjälp av
Päijännetunneln eller något annat alternativ borde
fattas på basen av detaljutredningar. Behovet av
bevattningsvatten längs Lovisa å kan tryggas
genom att vid behov bygga bottendammar i Lovisa
s fåra. 1 Tessjö ås vattendrag kan bevattnings
vattnet tryggas genom att realisera pianen för
reglering av Tessjö ås vattenstånd, som bl.a.
omfattar byggandet av en konstgjord sjö i åns övre
loppO

9.2 Vattnens belastning och
vattenskydd (kapitel 6.2)

Samhällen

realiseras så, att alh avloppsvatten i början av 1980-
talet behandlas med en reningseffekt som minst
motsvarar simuhanfällning. 1 åtgärderna för be
handling av avloppsvatten bör vid behov ingå även
desinficering av avloppsvattnet.

För att säkerställa en högklassig behandling av
avloppsvattnet borde man sörja för att en
tillräcklig behandlingskapacitet finns tillgänglig och
vid behov för en effektiv förbehandling av
industriavloppsvattnet. För att utjämna de vatten
kvantiteter som kommer till reningsverken borde
de mängder regn-, spill- och dräneringsvatten som
hamnar i avloppsnätet begränsas så mycket som
möjligt, bi a genom att reparera och förnya
avloppsrören. Speciell uppmärksamhet borde fästas
vid förbehandlingen av det industriavloppsvatten
som avleds till de kommunala avloppsrenings
verken.

1 följande tätorter borde behandlingen av
avloppsvatten under den första hälften av 1980-
talet effektiveras så att den motsvarar minst en
effektiv simultanfällning: Helsingfors, de kom
muner som hör till kommunalförbundet för
Mellersta Nylands vattenvård (Vanda, Kervo,
Järvenpää, Tusby), Hyvinge, Riihimäki, Borgå
stad, Borgå landskommun, Lahtis, Nastola, Nickby
tätort i Sibbo samt Rajamäki och Klövskogs
tätorter i Nurmijärvi. Borgå stad borde fram till
mitten av 1980-talet planera avledningen av sitt
avloppsvatten till en ur vattenskyddssynpunkt
lämpligare plats än det nuvarande utsläppsområdet
samt utreda de verkningar som flyttandet av
utsläppsplatsen har på vattenområdenas tillstånd
och användbarhet.

Om större olägenheter än väntat yppar sig på
recipienterna för avloppsvatten eller om vattnens
framtida användning förutsätter en förbättrad
vattenkvalitet, borde behandlingen av avlopps
vattnet ytterligare effektiveras speciellt i ovan
nämnda tätorter.

Förutom i Riihimäki och Hyvinge borde man
också i de övriga större avloppsreningsverken som
leder sitt avloppsvatten till Vanda å vidta åtgärder
för att minska ammonium-kvävehalten. Motsvaran
de åtgärder borde vidtas i de större avloppsrenings
verk som leder sitt vatten till Borgå å.

Pianen för att leda avloppsvattnet från Helsing
fors stad och från kommunalförbundet för Mellers
ta Nylands vattenvrd i en tunnel till havsområdet
utanför Enskär är ändamålsenlig ur vattenskydds
synpunkt. Enligt beslut av Högsta förvaltnings
domstolen bör tunneln fås i bruk i början av år
1987, varvid dit omedelbart bör ledas avlopps
vattnet från ovannämda kommunalförbunds av
loppsnät samt från Helsingfors stads avloppsom
råden med undantag av Hertonäs, Degerö,
Drumsö och Nordsjö avloppsområden.Behandlingen av samhällenas avloppsvatten borde
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Hertonäs, Degerö och Drumsö avloppsområden
bör anslutas till Enskärs utsläppssystem i siutet av
1980-talet. Anslutning av Nordsjös avloppsområde
till systemet bör senare tas upp på nytt med
beaktande av utvecklingen av det nuvarande
utsläppsområdets tillstånd och användning samt
alternativa möjligheter att effektivera behandlingen
eller utsläppsystemet.

Avloppsvattnet från Tali avloppsområde borde
man börja leda till Byholmens reningsverk redan
innan Enskärs utsläppstunnel tas i bruk. Behovet
av kvävereduktion borde utredas. Avloppsvattnet
från kommunalförbundet för Mellersta Nylands
vattenvård torde ända fram till år 1995 behandias i
reningsverk i Vik.

Industrianläggningarna i Landsvägsbyn i Tusby
borde i början av 1980-talet anslutas till Vanda
stads avloppsnät. En eventuell anslutning av Jokela
tätort i Tusby till havsavloppet dl det blir aktuelit
att förnya eller utvidga det nuvarande renings
verket borde utredas. Nya avloppsområden i
havsavloppets influensområde borde anlutas därtill
allteftersom byggandet av gemensamma avlopp
inleds.

För att minska de olägenheter som avlopps
vattnet från Lahtis stad förorsakar i Borgå 1 borde
staden exempelvis genom att bygga luftnings
trappor och tillföra utspädningsvatten sörja för att
en tillräcklig syrehait bibehålls i Borgå 1 mellan
avloppsvattnets utsläppsplats och Virenojankoski.
Lahtis stad borde vidta nödiga åtgärder för att
trygga tiligången p1 utspädningsvatten.

P1 basen av erfarenheterna av den inverkan som
en effektiverad avloppsvattenbehandling, eventuel
la luftningstrappor och utspädning av avlopps
vattnet har på Borgå ås tillstånd borde avloppsvatt
nets behandlings- och utspädningsbehov i mitten
av 1980-talet tas till förnyad prövning. Lahtis stad
borde dessutom vidta omedelbara åtgärder för att
utjämna belastningstopparna p1 Borgå 1 från
Kariniemi avloppstunnel.

Vid fastställandet av vattenskyddsåtgärder borde
speciell uppmärksamhet fästas vid att bibehålla
vattenkvaliteten i följande vattendrag p1 en för
råvattenkällor tjänlig nivå: för Esbos vattenför
sörjning Bodom träsk och Noux Långträsk, för
Rinnekotis centralanläggning Myllymajalampi och
Majalampi, för Lovisas vattenförsörjning Sarvlax
träsk, för Nurmijärvis vattenförsörjning Sääksjärvi
och Vihtilampi, för Orimattilas vattenförsörjning
Kalliojärvi och Mallusjärvi, för Mäntsäläs vattenför
sörjning Kilpijärvi, för Riihimäkis vattenförsörj
ning Hirvijärvi, för Borgås vatrenförsörjning Moln
byträsk och Veckjärvi, för industrin i Sköldvik och
eventuellt också för bosättningen i Borgltrakten
Mäntsälä 1 samt för Lahtis och Nastolas vattenför

sörjning Vesijärvi och Kukkas-sjöarna utanför
planeringsområdet. Som råvattenkällor tjänliga till
vattenförsörjningens reservsystem borde Vanda ås
vattendrag ovanför Långforsen bibehållas för
Helsingforsnejden och Sibbo ås övre lopp för
Nickby tätort i Sibbo.

Diffusionsbelastningen

Beträffande diffusionsbelastningen är grundprincip
en den, att de olägenheter som den medför
åtminstone inte borde få öka från det nuvarande.

Man bör sträva till att hindra att avfallsämnen
från den spridda bosättningen hamnar i vattendrag
eller grundvatten bl.a. genom att sä effektivt som
möjligt ta vara p1 de möjligheter som naturen
erbjuder, dock sä att användningen av grundvatten
inte försvåras. Tätare spridd bosättning borde i
första hand anslutas till ailmänna avloppsnät. 1
annat faIl bör möjligheterna för sambehandling av
omrldets avloppsvatten utredas. Det här gäller
också semesterhotell, semesterbyar, campingom
råden mm. Fritidsbosättningen borde använda sig
av torr- eller kompostklosetter, infiltrering av
hushållsvattnet i jorden och kompostering av
organiskt avfall.

Kreaturshushällningen borde gä in för att
omsorgsfullt ta till vara allt avfall exempelvis
genom att bygga tillräckliga lagemtrymmen för
gödsel och pressaft. Kreatursgödsel och gödsel
vatten samt den pressaft som uppstär vid framställ
ningen av ensilage borde spridas ut p1 odlings
markerna med beaktande av vattenskyddssynpunk
ter. Speciellt borde man undvika att sprida ut
slamgödsel vintertid och helt upphöra därmed
längs med vattendrag som används för vattenför
sörjning.

Vid åkerodling borde man med till buds stlende
medel hindra att bekämpningsmedel, näringsämnen
och fast substans urlakas i vattendragen. Urlak
ningen minskas av bl.a. alla de ätgärder som
minskar erosionen och som åstadkommer att
gödselnäringen effektivare kommer odlingsväxter
na till godo, såsom skapande av skyddszoner kring
vattendragens stränder. Också vid skogsskötsel
borde man hindra att gödslings- och bekämpnings
medel hamnar ut i vattendragen. Vid skogs- och
kärrdikning borde man hindra fast substans att
hamna i vattendragen, t.ex. med hjälp av sedi
menteringsbassänger.

Industrin

Den industri som är ansluten till kommunala
avloppsnät har beaktats i samband med sam-
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hällenas avloppsbelastning.
Neste Oy:s industrier i Borgå landskommun och

Oy Alko Ab:s i Nurmijärvi borde vidtaga
förheredelser för att minska kvävebelastningen
genom processtekniska eller andra åtgärder. Imat
ran Voima Oy:s kärnkraftverk i Lovisa borde
vidtaga förberedelser för att leda det uppvärmda
kylvattnet längre ut i havet, om undersökningarna
visar att detta är av nöden. Avloppsvattnet från
Neste Oy:s plastfabriker bör behandias så att de
klorerade kolvaterna så effektivt som möjligt kan
återföras till processen.

Allmänt sett borde industrin fortsättningsvis
fästa uppmärksamhet vid att minska belastningen.
Härtiil bör man i första hand sträva genom att med
processtekniska åtgärder minska den belastning
som leds vidare till reningsverken. Åtgärderna
borde i första hand inriktas på de skadligaste
belastningsfaktorerna.

1 synnerhet borde man i så hög grad som möjligt
förhindra att gifter, ackumulerande ämnen och
övriga skadliga ämnen kommer ut i vattendragen.
Tillfälliga utsläpp på grund av läckage och
störningar bör hindras genom preventiva åtgärder.
Industrianläggningarna borde sörja för att renings
anordningarna för avloppsvatten inte ens momen
tant överbelastas och att förbitappningar inte får
ske. Då produktionsprocesserna moderniseras bör
man gå in för sparsam användning av vatten och
för att tilivarata råvarorna sä noggrant som möjligt
samt för att återinföra avfallet i processen eller
utnyttja det på nägot annat sätt.

Nya industrianläggningar som belastar vatten
dragen borde lokaliseras sä att avloppsvattnet efter
erforderlig förbehandling kan ledas till tätorternas
reningsverk. Om sädan ny industri som i betydan
de grad belastar vattnen förläggs till kusten, borde
den lokaliseras till områden där liknande belastande
verksamhet redan finns. Om nya industrier med
stark belastningsverkan men med egen avlopps
rening uppförs, borde man vid behandlingen av
avloppsvattnet och pianeringen av processerna
använda sig av de ur teknisk-ekonomisk synpunkt
bästa förefintliga metoderna.

9.3 Vattenkrafthushållning (kapitet 6.3)

De otämjda forsarna inom planeringsområdet är till
sitt energiinnehåll så obetydliga, att det inte torde
föreligga ekonomiska förutsättningar för deras
utbyggnad. De borde därför i främsta rummet
användas för fiske, rekreation och naturskydd.

Energin från Borgå ås tiiltagande lågvattenföring
kan tas till vara genom att öka utbyggnadsgraden

av Vääräkoski, Vaakkolankoski och Strömsbergs
forsens kraftverk.

9.4 Flottning och fartygstrafik (kapitel 6.4)

Skogshushällningens verksamhetsbetingelser i skär
gärds- och kustområdet borde, med beaktande av
vattnens övriga användning, tryggas längs hela
kusten genom att bygga ut ett nät av utväftnings
piatser, skyddshamnar och flottningsleder som
skulle inskrivas i flottningsstadgan, och som
grundar sig på den pian som Kommissionen för
Finska vikens bogseringsled uppgjort. Vid flottning
borde speciell uppmärksamhet fästas vid säkerhets
och miljöfrågor.

Den liviiga passagerar- och fraktfartygstrafiken
förutsätter trygga farleder. Speciell uppmärksam
het borde fästas vid utvecklingen av farlederna för
olje- och kemikalietransporter. Mottagningsplatser
för deras avfall borde byggas i tillräckligt antal och
beredskapen för bekämpning av ofyckor höjas.

9.5 Fiskerihushållning (kapitel 6.5)

Uppgörandet av lokala fiskerihushållningsplaner
borde inledas med det snaraste på basen av
riktlinjerna på riksnivå.

Som förstahandsobjekt kan nämnas havsområdet
och de för fritidsfiske viktiga åarna, såsom Esbo ä,
Mankån och Vanda å samt deras förgreningar. För
Vanda ås del borde åtgärderna kombineras med de
i punkt 9.6 framförda planerna för främjande av
rekreationsbruk.

För att möjligheterna till rekreationsfiske i
huvudstadregionen skall förbättras förutsätts sam
arbete mellan kommunerna speciellt beträffande
ordnandet av fiskeplatser och småbåtshamnar.

Planerna för fiskevärd borde basera sig på den
förbättring av vattens tillstånd som är att vänta då
belastningen av avloppsvattnet minskar och ut
släppsplatserna flyttar. Förpliktelserna att stöda
fisket i planeringsområdet borde anpassas till
dessa planer.

För att trygga tillgången på fiskyngel borde man
närmare undersöka om bl.a. Lamminjärvi i Artsjö
och Tihaja i Orimattila lämpar sig som natur
näringsdammar (bild 14, tabell 15). Som lokali
seringsort för den fiskodlingsanstalt som behövs
för att förverkliga planerna och förpliktelserna för
fiskevärd i havsområdet och Sydfinland torde med
tanke pä vattnets kvalitet och tillräcklighet endast
Pyhäjärvi-området i Lappträskskommun vara läm
pat.
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Sådana dammbyggnader (bild 14, tabeil 14) som
inte mera behövs för sitt ursprungliga ändamål och
som hindrar fiskens rörelse borde avlägsnas och vid
behov ersättas med bottendammar av typen
konstgjord fors, som gör det möjligt för fisken att
stiga. Alternativt borde byggas särskilda fiskstråk.
Dl bör likväl kulturhistoriska, vattenlandskapliga
och andra miljöfaktorer beaktas.

9.6 Vattnens rekreationsbruk (kapitel 6.6)

Planering av strandanvändningen

Inom planeringsområdet borde i närheten av tät

orter reserveras tillräckligt med strand för allmänt
rekreationsbruk, slsom friluftsliv, utflykter, båtliv
och simning. Vid planläggningen samt genom
åtgärder för vattenskydd och restaurering borde
bättre förutsättningar än de nuvarande skapas för
ovannamnda användningsformer.

Områdets kommuner intar en avgörande stijil
ning beträffande främjandet av vattnens rekrea
tionsbruk. Kommunerna kan verka för en ändamåls
enhig användning av sina vattenområden exempelvis
genom att införskaffa stränder i sin egen ägo.
Möjligheterna till rekreationsbruk borde också
främjas genom att höja servicenivån p1 rekreations
områdena.

Huvudstadsregionens kustzon och holmarna
nära kusten borde utvecklas till ett regionalt
närområde för rekreation genom att uppgöra
detaljerade pianer för användningen av stränderna
och de närbelägna holmarna. Dl Vanda ås och dess
förgreningars användbarhet förbättras i och med
att havsavloppet biir färdigt skapas färutsättningar
för en effektivare användning av vattendragen för
rekreation, som bör förberedas genom att planera
restaurering och utveckling av vattendragen och
stränderna. 1 första hand borde pianer uppgöras för
Kervo 1, Vanda ås nedre iopp och Tusby ås övre
‘OPPO

Restaurering av vattendrag och havsvikar

De sjöar inom planeringsområdet som i första hand
borde restaureras bl.a. med tanke p1 deras
användning för rekreation är (bild 16, nr):

Esbo Långträsk, Esbo (1)
Lippajärvi, Esbo (2)
Gallträsk, Grankulla (3)
Lammaslampi, Vanda (4)
Paalijärvi, Riihimäki (5)
Tusby träsk, Tusby, Järvenpää (6)

Ridasjärvi, Hyvinge (7)
Savijärvi, Sibbo (8)
Isojärvi, Mäntsälä, Borgnäs (9)
Mallusjärvi, Orimattila (10)

De havsvikar som i första hand kommer i fråga för
restaurering är (bild 16, nr):

Esboviken, Esbo (11)
Lilla Hoplaxviken, Helsingfors (12)

Edesviken, Helsingfors (13)

Tölöviken, Helsingfors (14)
Djurgårdsviken, Helsingfors (15)

Gammelstadsviken, Helsingfors (16)

Botbyviken, Helsingfors (17)

Seitlaxfjärden, Borgå landskommun (1$)
Lovisaviken, Lovisa (19)

Byggandet av konstgjorda sjöar

Inom Vanda stads område kan möjligheterna till
rekreation ökas genom att bygga Björkebergs
konstgjorda sjö. Dessutom borde ingående utred
ningar göras beträffande förutsättningarna att
bygga åtminstone följande konstgjorda sjöar: (bild
16, tabell 17):

Kirkkojärvi konstgjorda sjö, Esbo
Tehtaansuo konstgjorda sjö, Hyvinge
Kuumaissuo konstgjorda sjö, Kervo
Klövskogs konstgjorda sjö, Nurmijärvi
Leppälampi konstgjorda sjö, (genom att vattenläggas
p1 nytt), Nurmijärvi
Paipis konstgjorda sjö, Sibbo
Kynicke konstgjorda sjö, Vanda

Ökning av vattenföringen

Under den tid då Helsingfors stad temporärt
avleder vatten från Päijänne till Vanda 1 borde
kontrollen av vattenkvaliteten på den åsträcka som
används för vattenöverföringen effektiveras och
överföringens inverkan p1 Vanda-vattnets kvalitet
och användbarhet utredas. P1 basen av utredningen
och de edarenheter som fås beträffande Tusby
träsks tillstånd efter det Järvenpää stad upphört att
belasta träsket med sitt avloppsvatten borde beslut
fattas om eventuell användning av Päijännevatten
för att förbättra vattnets kvalitet i Vanda å samt i
Kervo Is och Tusby Is vattendrag.

1 samband med att Helsingfors stad övergår till
att använda vatten från Päijänne borde en
utredning göras om hur Hirvijärvi, Suolijärvi och
Kytäjärvi borde regleras så att sjöarna och deras
nedre lopp skall kunna fylla också andra behov än
vattenförsörjning.

)
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Campingområden

Som piatser för de nya campingområden som
föreslås i utvecklingsprogrammet för turismen i
Nyland torde ur vattenskydds- och vattenförsörj
ningssynpunkt bl.a. följande ställen lämpa sig: i
Lovisa Lovisaviken, i forsby i Pernå Hammarfors
Hammarträskets område, i Borgå landskommun
Sondby Strandmalmen, i Sibbo kommunens kust, i
Vanda Vandaforsen eller området nedanom Lång
forsen samt stränderna kring Kervo å.

Förläggandet av Borgå stads campingområde till
Kokon skulle förutsätta effektiverade vattenskydds
åtgärder. Vid valet av plats för campingområdet i
Sibbo borde ordnandet av vattenförsörjningen
speciellt uppmärksammas. Campingområdena
borde i mån av möjlighet anslutas till de
kommunala VA-näten.

Båtliv

Regionplansförbunden inom området borde till
sammans med kommunala och statliga myndig
heter samt behöriga organisationer uppgöra en
generalplan för båtlivet inom Nylands kustområde,
som skulle tjäna som bas för en mera ingående
planering och realisering. 1 pianen borde uppmärk
sammas bl.a. reservering av gäst- och naturhamn
platser, utveckling av serviceformer för båtliv,
speciellt avfallsservice, samt minskning av de
olägenheter som båttrafiken förorsakar.

Smlbåtshamnarnas, också mindre klubbhamnars
mm, behov av land- och vattenområden borde i ett
tillräckligt tidigt skede beaktas vid planläggning
och annan planering av användningen av land- och
vattenområden samt vid kommunernas markköp.

Servicenivån i de nuvarande småbåtshamnarna
borde höjas. 1 främsta rummet gäller detta
ordnandet av avfallsservicen i de viktigaste hem
och färdhamnarna p1 ett vederbörligt sätt beträf
fande mottagning och vidarebehandling av såväl fast
avfall som olje- och klosettavfall. Klosett- och av
fallsservice borde ordnas också i naturhamnarna.

Möjligheterna till kanotfärder borde förbättras i
Vanda 1 samt i mIn av möjlighet också i de andra
lama inom planeringsområdet med hjälp av stigar
och andra enkia anordningar för att underlätta
passerandet av dammar och forsar.

Badliv

Då vattnets kvalitet förbättras borde badmöjlig
hetemna i vattendragen förbättras och ökas speciellt
i Mellersta Nyland och i synnerhet i följande
kommuner: Hollola, Lahtis, Järvenpää, Kervo,

Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Borgå lands
kommun, Pukkila, Sibbo, Tusby och Vanda. P1
grund av det stora brukstrycket borde badstränder
nas utrustningsnivå höjas, särskilt beträffande
sanitetsutrymmen och avfallsservice.

Fritidsbosattning

Det är inte mera möjligt att utöka fritidsbosätt
ningen med egen strand i Mellersta Nyland. Där
borde de fria strandområdena i sin helhet reserveras
för allmänt rekreationsbruk. 1 planeringsområdets
östra del borde fritidsbosättningen ökas endast p1
basen av strandplaner eller generalplaner för
strandanvändningen. 1 planeringsområdets norra
del där sjöarnas antal är litet och åarnas vatten
föring under rekreationsperioden liten borde man
särskilt sörja för att det allmänna rekreations
brukets intresse inte vid därtiil lämpade vattendrag
äventyras genom att fritidsbosättningen med egen
strand ökas.

9.7 Översvämningsskydd och
torrläggning (kapitel 6.7)

Översvämningsskydd

Planen för reglering av Kervo ås vattenstånd bör i
samråd med vederbörliga kommuner revideras så
att den anpassar sig till planerna för Ins res
taurering och utveckling. Oversvämningsskyddet
borde i främsta rummet inriktas pI att eliminera
sådana översvämningar som medför olägenheter för
den lokala bosättningen. Speciell uppmärksamhet
bör fästas vid att möjlighetemna till rekreation
kring Kervo 1 ökas och vattenlandskapet för
bättras. Samtidigt borde förutsättningarna för att
avtrappa Kervo ås övre lopp med smärre konst
gjorda sjöar utredas.

Beträffande Vanda 1 borde möjlighetemna att
eliminera för bosättningen störande översväm
ningar speciellt utredas.

Olägenhetemna av översvämningar i Borgå 1
kunde på ett ekonomiskt sätt minskas genom att
bygga Luhtikylä konstgjorda sjö i Ins övre iopp.
Detta bygge har åtminstone tillsvidare inte fått
tillräckligt understöd. Några andra ekonomiskt
lönsamma lösningar för att minska översvämnings
skadorna har inte kunnat anvisas.

Planen för reglering av Tessjö ås vattenstånd
borde realiseras genom byggandet av Tessjö
konstgjorda sjö i Ins övre iopp samt rensning av de
ställen som vid detaljplaneringen av översvämnings
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skyddet visar sig vara i behov därav. Vid
årensningen bör vattenmiljöns och -landskapets
skydd beaktas bl.a. genom att bevara forsarna i Ins
nedre lopp i ett så naturligt tillstånd som möjligt.
De ekologiska olägenheter som den konstgjorda
sjön och rensningarna förorsakar bör utredas och
avlägsnas eller minskas. Man bör sträva till att från
den konstgjorda sjön även tillfredsställa vatten
behovet i den del av vattendraget som ligger
nedanom sjön.

Rensningar av Lovisa 1 borde realiseras i den
omfattning som det visar sig ändamålsenligt. 1
planen bör speciell uppmärksamhet fästas vid
tryggandet av en tillräcklig tillgång p1 bevattnings
vatten samt vid förbättring av vattenlandskapet.

Torrläggning

För att upprätthålla åkrarnas grundtorrläggning
borde man inom planeringsområdet bereda sig p1
att årligen verkställa torrläggningar för ca 1 000 ha.
Vid skogsdikning bör speciell uppmärksamhet
fästas vid kärrens och sankmarkernas skyddsbehov.

9.8 Skydd och vård av vattenmiljö och
vattenlandskap (kapitel 6.8)

De tairika piatser med anknytning till vatten i
Mellersta och Ostra Nyland och deras skärgård,
som är värdefulla kulturhistoriskt eller för sin
landskapsbild och vattenmiljö, borde skyddas och
vårdas för att bevara deras ursprungliga natur. Vid
pianeringen av respektive områden bör dessa
synpunkter beaktas. 1 synnerhet borde de områden,
som är avsedda att fridlysas med stöd av
naturskyddslagen eller fornminneslagen, samt fågel
vatten och kärr av riksomfattande betydelse
beaktas vid alla former av vattenanvändning genom
att undvika att tillfoga dem skadliga förändringar.

För att skydda den värdefulla skärgården och
strändernas landskapsbild borde tillräcklig upp
märksamhet fästas vid dylika synpunkter t.ex. vid
lokaliseringen av fritidsbosättning och genom att
undvika sådana åtgarder som stör anblicken från
havet eller ändrar landskapsbilden, såsom byggande
och kalhuggning. Speciellt den yttre skärgården
och små holmar på mindre än 2 ha längs kusten
borde kvarlämnas i naturtillstånd. 1 synnerhet på
sådana centralt belägna strand- och skärgårds
områden där landskapet till sin allmänna natur är
ömtåligt borde man försöka minska av byggnads

9 408401804R

verksamhet förorsakade skadeverkningar på land
skapet till exempel genom att avlägsna eller ändra
på sådana störande faktorer som behärskar land
skapsbilden. P1 strandområdena borde landskapet
skötas bl.a. genom att snygga upp området och
strandlinjen samt plantera och vårda olika slag av
växtlighet. Vid sådan byggnadsverksamhet som
inverkar p1 vattenlandskapet borde man särskilt
förvissa sig om att byggena till sina egenskaper och
sitt utseende samt landskapsvården anpassar sig till
de lokala naturförhållandena och områdets
karaktär.

Vid sandtäkt från havsområdet, holmarna eller
kusten och vid uppmuddring av farleder samt
vattenståndsregleringar borde olägenheterna för
vattenmiljön och landskapet minimeras. För vatten
miljön och vattenlandskapet värdefulla åfåror,
forsar, typisk svämväxtlighet och bestånd av
strandträd borde man försöka skydda.

Vid planering och verkställighet av restaurering
av sjöar och havsvikar borde samtidigt klarläggas
deras floras och fågelfaunas samt övrig vatten
faunas betydelse och möjligheterna att bevara och
förbättra deras livsvillkor. Avlägsnande av vatten
växtlighet borde inte ske under fåglarnas häcknings
tid. Som företrädare för den tid dl gamla
vattenkvarnar byggdes borde åtminstone följande
vattenkvarnar i Mellersta och Ostra Nyland
bevaras och vid behov restaureras (bild 20, bilaga
2):

Malmgårds kvarn, Forsby, Pernå
Tönnönkoski kvarnar, Borgå å, Orimattila
Hirvihaarakoski kvarn, Mäntsälä 1, Mäntsälä
Kyrkobyforsens kvarn, Kervo å, Vanda
Esbo gårds kvarn, Mankån, Esbo

1 vissa fali är det ekonomiskt möjligt att restaurera
eller bevara en gammal kvarn endast genom att ta
den med i produktionen av vattenkraft.

9.9 Användning av havssand (kapitel 6.9)

För en ändamålsenlig användning av havssanden
och för att minska de olägenheter som sandtäkten
medför för fiske mm borde respektive myndigheter
och intressentkretsar i samråd uppgöra en general
plan. 1 pianen borde också beaktas möjligheterna
att genom användning av havssand ersätta sandtäkt
på fastiandet och därigenom öka möjligheterna att
skydda värdefulla sandlsar. Som en förberedande
åtgärd borde grus- och sandtillglngarna i havsom
rådet i brådskande ordning inventeras.

)
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10. ENGLISH SUMMARY

General (Foreword and Chapter 1).

One of the main tasks of the National Water
Authority (consisting of the National Board of
Waters and its network of Water Districts) in
Finland is to carry out integrated water resources
development pianning. The purpose of this
pianning is to promote the rational use of the
water resources and to reconcile the different needs
that they have to fulfill. The water resources
deveiopment plan for Centrai and Eastern Uusimaa
is one of the 17 integrated water resources
deveiopment plans in Finland (Fig. 1).

Among the water-related probiems in Central
and Eastern Uusimaa the most important are the
securing and improvement of the usability of the
waters, and the elimination of adverse effects of
fioods. It is part of the most densely populated
area in the country, where various recreational
demands and the need for pleasant surroundings
call for a good state of the watercourses. Some of
the watercourses are aiso used for water suppiy.
There are a few lakes in the area, and henCe the
flow variations are great the vastest flood-areas
second only to those in Ostrobothnia are to be
found in Eastern Uusimaa.

In 1970 the National Board of Waters estab
iished a working group to draw up an integrated
water resources deveiopment pian for Central and
Eastern Uusimaa. The working group’s proposai
was completed in 197$. Then severai press
conferences etc were arranged to distribute in
formation about the proposal. Various spheres of
interest were invited to give their statements of
opinion about it. On the basis of these statements
the pian was revised. The pian at hand contains the
recommendations for the use of the waters in the
area and for their protection. These recom
mendations were approved by the National Board
of Waters in December 1980.

The approved recommendations serve as quide
iines for the Nationai Board of Waters itself in
detaiied planning, the Choise of water construction
works, distribution of grants and loans for water
supply and water protection controi, and when
representing the pubiic interest e.g. in Water
Courts. For the other authorities, communes and
the water users in the area the integrated water
resources development pian serves as a recom
mendation and a source of information.

The pianning area (Chapter 2)

part of the country (Fig. 4). It consists of the
catchment areas of the watercourses draining into
the sea in the Helsinki area and in the coastal area
stretching about 100 km east of Heisinki, and the
related sea areas. ks surface area is 7 203 km2 or
about 2 % of the Country’s totai surface area. This
figure does not include the sea area or the isiands.
The terrain is reiativeiy even and rises towards the
interior of the country. About haif of the land area
is covered with forest, 25 % is fieids, and 12 %
bogs. The surface are of inland watercourses is
about 160 km2. The total length of shoreiine is
1030 km in iakes, 1100 km in rivers, 1620 km in the
islands of the arChipeiago, and 910 km in the
mainland against the sea.

The popuiation of the pianning area was
1130 000 in the beginning of 1980. There is a
strong ConCentration in the Heisinki Metropolitan
Area. In the year 2000 the popuiation is estimated
to be 1 240 000, 95 % of whom wiil iive in
popuiation centres (Table 1). The jobs wili be
distributed as follows: nearly 66 % in serviCes,
nearly 34 % in industry, and ovet 2 % in
agriculture and forestry. The most important
branches of industry are metai industry, mechanical
industry, graphic industry, food-processing and
chemicai industry.

Water resources (Chapter 3)

The watereourses of the pianning area have
relatively few iakes and hence the ftow variations
are considerable (fig. 5). When an exceptional high
fiow occurs the total fiow from the watercourses of
the area may go above 1100 m3/s (Table 2). During
a drought the totai fiow may remain below 3 m3/s.
There are more than 40 lakes in the area, that are
iarger than 1 km2. The largest and deepest lake is
Lake Pyhäjärvi (12,9 km2 and 60 m, respectiveiy) in
the upper reaches of the Koskenkylänjoki River.

The sea area around Heisinki ConsistS of shaliow
(3—15 m deep) bays. The depth of 20 m is reached
at a distance of 15 km from the shore. Between the
town of Porvoo and the open sea there are iong
narrow sea bays and islands. The eastern coast is
barren and reefy.

The proximity of the sea affects the climate in
the Uusimaa province, where the average annuai
temperature is about +5 °C. The average tempera
ture of the warmest month, Juiy, is about +17 °C
and that of the coldest month, february, is about
•70 C. Uusimaa has the most rain in the Country.
The average annuai precipitation is about 700 mm,The pianning area is iocated in the southern coastal
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100 mm of which comes down as snow, and the
runoff is about 300 mm (Fig. 6). The ice cover
forms on the coast normally in the beginning of

J anuary. In the bays it lasts about 4 months, else
where from 2,5 to 3 months. Small lakes freeze on
an average in mid November and the larger ones by
the middle of December. The lakes are free
normally in the beginning of May.

In 1972 the state of the watercourses was esti
mated on the basis of a classification system de
veloped at the National Board of Waters (Map
Appendix 1).

Most of the watercourses are at least satis
factorily suited for swimming, fishing and water
supply. However the usability of the watercourses
has been impaired by various factors especially by
considerable expansion in population and industry
and intensification in agriculture. The watercourses
of the area are usually turbulent due to clay and
relatively highly eutrophicated. Waste water load
is greatest on the Rivers Porvoonjoki and Vantaan
joki. Some 3$ % of the length of the rivers is
passing or poor as to usability.

The water quality in the coastal sea areas is
usually excellent. Outside the areas affected by
wastewaters or pollution load transported by rivers
the sea areas are in the natural state as to water
quality. The most polluted waters are off the Hel
sinki Area and the town of Porvoo.

The most important aquifers are to be found in
the Salpausselkä ridge area bordering the western
and northern parts of the planning area. Estimated
total yield of aquifers in the planning area is
350 000 m3/d.

The quality of the groundwater, especially in the
aquifers with greatest yields, is generally well suited
for the water supply of communities (Fig. 7).
Nearly three fourths of the groundwaters in the
area meet in the natural state the requirements set
for household water. The only treatment needed is
the adjustment of pH in order to eliminate the
corrosive effect.

Water supply (Chapters 5.1 and 6.1)

In the area 52 waterworks supplying each water for
at least a population of 200 were operating in 1980
(Map Appendix 2). The population served was
987 000 or $7 % of the area’s total population. The
total water use was on an average 337 000 m3/d, of
which 74 % was surface water (Tabies 5 and 6).
The per capita use of water within the networks
was on an average 340 lId.

The industry that supplied its own water used in
1976 a total of 35 000 m3/d of which 34 % was
groundwater. These figures do not include cooling

waters. The greatest water users in the area are the
refineries and the petrochemical industry near
Porvoo and the nuclear power stations in Loviisa.
These plants use surface water in the process and
the brackish sea water for cooling.

Irrigation by sprinkling has increased strongly in
Finland in the 1970 s. In a rather dry summer two
30 mm sprinklings are considered profitable for
field crops, and the maximum profitable distance
from the water source is estimated to be on an
average about 1 km. With the existing equipment
some 6500 ha or 3,6 % of the field area in the
planning area can be irrigated. This means an
efficiency of 2300 l/s for the sprinkling equipment
(Tables 7 and 8).

By the year 2000 the water use in the commun
ities of the area is estimated to increase to 450 000
m3/s (Table 6, Fig. 9), which corresponds to a per
capita consumption of 380 l/d (Fig. 8). Most
important increases in industrial water use are to
be expected near Porvoo in the Sköldvik area and
in the nuclear power plants of Loviisa. By the year
2000 it is estimated that 15 000 ha, or $ % of the
field area is sprinkled; this would mean about 5000
lis of water during the period (1—2 weeks) of
maximum demand (Table 8).

The problem of water supply has been solved for
the Helsinki Area by conducting water in a 120-
kilometer long rock tunnel from the inland lake
district, from Lake Päijänne (Map Appendix 2).
The tunnel will seiwe a population of about 1
million. The size of the tunnel and the water
resources of Lake Päijänne make it possible also to
conduct considerable amounts of water to the
present and the possible future industry especially
along the River Mäntsälänjoki. It would also make
possible to increase the low flows of certain rivers
in the area. This would enhance the waterquality of
the rivers and add to the amount of irrigation
water.

Outside the Helsinki Metropolitan Area water
can also in the future be supplied for each
population centre from local groundwater re
sources (Fig. 7). The yields of some aquifers must,
however, be increased by forming artificial ground
water.

Networks should provide a minimum of 50 1/d
per capita also during a crisis, for example when
the surface or groundwater normally used is
contaminated. This presupposes water supply from
two separate sources of which at least one is a
groundwater source. Raw water sources can be
protected by establishing special groundwater
protection areas or by restrictions on land use
created by zoning plans. The aquifers to be
protected, or the socalled important groundwater
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formations, are presented in Table 5 and in fig. 7.
from the point of view of scarcely populated

areas the groundwater recourccs are rather favour
able with some exceptions on the coast, not far
from the sea. The water supply of the scarcely
settled areas is best to arrange for each house
individually or for small groups of houses.

In general, the groundwater resources of the area
are relatively scarce in comparison with the need.
The increased water demand of the existing and
future industry and the need to improve the
availability of irrigation water call for flow
regulation measures etc. in the watercourses of the
area. There aiready seems to he a shortage of
irrigation water in Rivers Taasianjoki and Mäntsä
länjoki, towards the end of the 1980 s also in River
Loviisanjoki and later obviously in River Sipoon-
joki. The irrigation water need can he satisfied
along Rivers Taasianjoki and Sipoonjoki by
storing water in artificial lakes (Chapters 5.6 and
5.7), and along River Loviisanjoki by storage in the
river bed. Besides the Päijänne tunnel also River
Kymijoki could supply abundant water to industry
especially in the eastern parts of the planning area.

Polluting discharges and water pollution
control (Chapters 5.2 and 6.2)

The great proportion of non-point source loading,
small low flows and the scarcity of lakes are typical
features of the planning area. The goal is to
preserve or improve the state of the watercourses
in such a way that they meet the needs of several
forms of use. It is of speciai importance to secure
the supply of satisfactory raw water and the
recreational use.

At the end of 1979 in the planning area 87 % of
the wastewaters from the communities were
coliected in seweragesystems (Map Appendix 2).
This together with the industry connected to the
municipal network amounts to 430 000 m3/d of
waste water (Tahle 9, Fig. 12) Some large-scale
action has already been taken to reduce the
wastewater loading, and extensive works for
conducting and deviating wastewaters have been
planned or carried out (fig. 11). for example from
Central Uusimaa wastewaters are conducted 40 km
to the municipal treatment plant of Helsinki. Later
the wastewaters treated in Helsinki will be
conducted further out to the sea.

Continuous reduction of the ioading is a goal
aimed at by the water authorities. Usually the
required treatment leveis can be attained with
combined chemicai-biological treatment. In the
early 1980s the minimum requirement wili be
simuitaneous precipitation. In many cases the

treatment levei of high-capacity simuitaneous
precipitation is required; this means a residuai
value of 20—25 mg/l for BOD7, and 0,7—1,0 mg/i
for phosphorus. At present 12 % of the sewered
waste waters are treated at this tevel. Sometimes
the condition of the recepient may also ask for
effective elimination of ammonium nitrogen from
the wastewaters. In the coastal areas the require
ments are the same as iniand, and discharge sites
have been seiected carefuliy.

In the pian, improved treatment or the so-cailed
high-capacity simultaneous precipitation treatment
is proposed for 13 population centres. When this is
implemented, 97 % of the area’s collected waste
waters receive such improved treatment. Ammo
nium nitrogen must he effectively reduced at the
larger treatment plants discharging into River Van
taanjoki. The need for elimination of ammonium
nitrogen must he studied in the cases of Helsinki
and Lahti.

The area’s two most important industrial plants
with separate treatment (Table 10), the Rajamäki
Factory of Oy Alko Ab and the oil refining and
petrochemical industries of Neste Oy in Sköidvik,
treat the waste waters very effectively. Additional
requirements on these plants aim at the reduction
of the nitrogen loading and at Sköldvik also at the
investigation and reduction of toxic substances.

The two units of the nuclear power piant at
Loviisa have not yet operated tohether at top
efficiency. Hence the effects of the fuil Ioading
have not yet been monitored. In this pian it is
suggested that the company (Imatran Voima Oy)
be prepared to move the discharge site further out
to the sea, if necessary.

Most of the non-point source ioading in the area
accrues from the natural wash-out of nutrients
from the soil, which can he controlled only be
reducing erosion (Tahle 11). In the pian methods
are presented for reducing loading from scarce
settlement, vacation settlement, animal produc
tion, iand cultivation and forestry.

Water power (Chapters 5.3 and 6.3)

In the rivers of the area there are some 60 rapids
where the head exceeds one meter. The discharges
and hydraulic heads are, however, unimportant
from the point of view of power generation, and
the 12 existing water power plants are of local
importance only (Tabte 12, Map Appendix 2). The
totat capacity of these piants is 1900 kW and the
annual energy output is oniy about 3 miilion kWh.
The unharnessed rapids should primarily he used
for fisheries, recreation and nature conservation.
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Navigation and timber floating (Chapters 5.4
and 6.4)

Timber floating is carried out mostly in the sea
area (Fig. 13). The industry in Finland uses about
40 million m3 of raw wood annually, of which the
industry situated by the Gulf of Finland uses about
4,5 million m3. About 10 million m3 of raw wood a
year, 0,5 million m3 of which on the Gulf of
Finland is transported in Finland by floating.

Most of the timber floated along the coast goes
past the planning area as there are no large wood
processing centres in the area. It is recommended
in the plan that the sea floatage be secured by
floating regulations and by implementing the
network of timber launching sites, havens and
timber floating channels proposed by the Gulf of
Finland Floating Channel Committee. These
proposals have to some extent already been carried
out. The inspection procedure required by Water
Law has been completed in 1981, and the floating
rule wili be legally enforced in the early 1980s.

Nearly 40 % of Finland’s maritime foreign trade
passed through the ports and harbours of the
planning area in 1979 (Fig. 13, Table 13). The oil
harbour Sköldvik is the greatest freight harbour in
Finland, while 70 % of the country’s consumer
goods imports pass througt the port of Helsinki.

In the recent years the Eteläsatama harbour in
Helsinki has served 1,3...1,4 miilion passengers
annually in the foreign traffic. In addition, some
1,5 million peopie use annually the loacal boat
traffic services. The harbour of the town of Porvoo
has annually served more than 20 000 passengers.

The fishing harbour of Helsinki has annually
communicated about 4 miilion kg of fish and the
Vaiko harbour in Loviisa about 3 million kg
annually. A working group established by the
Ministry of Traffic has proposed the fishing
harbour of Helsinki and the harbour of Valko in
Loviisa as fishprocessing harbours in the national
network of central fishing harbours. The working
group aiso proposed the Kalkstrand harbour in
Sipoo as a harbour for unioading fishing vessels.

The poliution risks from coastai maritime oil
and chemicai transports shouid be minimized
efficiently. The reception facilities in ports and
harbours should be improved in order to reduce
waste discharges from ships. The committee on
waste management of ports and harbours has in
1980 made an investigation on the present state
and needs of waste management and a technical
feasibility study. The committee also studied the
aiiocation of costs.

Fislieries (Chapters 5.5 and 6.5)

important part of the planning area (Fig. 14). The
portion of commercial fishing is considerable in the
catch, nearly 9,5 miilion kg in 1979. Baltic herring
represents some 80—90 % in quantity and some
60—70 % in value of the catch in the sea area, In
the 1970s the catch has increased owing to more
efficient fishing methods, such as trawling. The
potential (maximum aliowable) catch of the Baitic
herring has now been reached in the Gulf of
Finland.

Fisheries supply work in the pianning area to
more than 100 whoie-time and nearly 140 part-time
fishermen as well as to people employed in the
marketing and processing of fish and the manu
facture of fishing equipment. In the communes of
the planning area there are numerous fish marke
ting enterprises.

Some 150 000 persons in the planning area
practice fishing in their free time making, on an
average, 20 outings a year, half of these in the sea
area. Licenses for recreationai fishing are issued for
40 water areas covering a total area of 20 000
hectares. Especiaiiy in the Helsinki Area free-time
fishing is restricted by the lack of smaiiboat
harbours. Most inland lakes have pienty of fish,
whereas almost ali rivers in the area are ioad or
passing as fish waters.

There are no proper fish hatcheries or fish
breeding facilities in the planning area. The total
surface area of man-made natural-nutrition fish
ponds on the area is 15 ha, which is by far not
sufficient. In the pian four possibie sites for fish
ponds have been pointed out (Fig. 14, Tabie 15).

Areal fisheries management plans should
urgently be drawn up for the sea area and for the
basins of rivers Espoonjoki, Mankinjoki and
Vantaanjoki. The impiementation of these pians
and the fulfilment of obligations demands the
estabhshment of at least one fish hatchery in
southern Finland. The pianning area could offer a
site for the hatchery at Lake Pyhäjärvi in the
commune of Artjärvi.

In the watercourses of the area there are 24
obsoiete dam structures (Fig. 14, Table 14). They
form an obstacie for migratory fish, hence their
removal is proposed.

Recreational use of waters (Chapters 5.6 and
6.6)

Recreationai demands on waters in Finland is
greatest in the province of Uusimaa. The outing
possibilities based on everyman’s rights are reduced
especially in and around the larger fastly growing
population centres. The communes have tried to
secure the outing possibilities by purchasing iandFor fisheries the sea area is by far the most
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for outing purposes. Among the most frequented
outing areas owned by the city of Helsinki are the
lake areas in the commune of Espoo and some of
the islands off the coast of Helsinki and its
surroundings. These areas attract nearly 2 million
visitors a year.

The most important recreational resources of
the planning area are the off-shore islands and the
coast. Today their public use is restricted by the
lack of suitable free shores, poor water quality and
lack of good boat access points. In the eastern
section of the planning area water quality is a
limiting factor only off the town of Porvoo. But
the rugged character of the shores and sea bottom
of the eastern coast puts restrictions on recrea
tional use.

In order to fully benefit from the projected
water pollution control measures detailed planning
is needed to develop some of the coastal zone and
the islands in the Helsinki Metropolitan Area into
regional recreationai areas. On addition, plans for
developing muitipiepurpose use in the River
Vantaa basin are needed, taking into consideration
recreational as well as other uses.

Of the swimming sites of the plannig area some
60 % are situated by lakes, 30 % by the sea and
nearly 10 % by rivers. Eastern Uusimaa has enough
swimming places, but in Central Uusimaa their
number should he increased. The shores should he
developed also for hiking and outing purposes. The
need for new camping areas in Uusimaa is obvious.
In the pian, sites for new camping areas by water
bodies are suggested.

The sea area off the coast of Central and Eastern
Uusimaa is among the liveiiest as to smail-boat
traffic. More than 41 000 boats navigate there
(Table 16). The boating harbours of the coastal
communes offer docking possibilities for some
12 000 boats. Inland in the planning area the
number of boats is 10 000, most of them small
rowboats. By 1985 the number of boats is
estimated to increase by another 10 000. A
comprehensive boating pian shouid be drawn up
for the entire coast of Uusimaa in order to solve
the problems related to boating routes, harbours
and waste management. In the inland watercourses
canoeing routes should he deveioped.

The density of seasonal residences in the
planning area is among the highest in Finland (Fig.
15). In 1977 the number of vacation houses in the
area was 28 000. In the Helsinki Area and in
Central Uusimaa it will hardly be possible to
increase the number of vacation houses with own
shoreline. Free suitable shores should be reserved
for public use. In Eastern Uusimaa the number of
vacation houses is expected to rise from the

present 10 000 to 15 000 by the year 2000. With
limitations on own shoreline, Eastern Uusimaa can
accommodate a considerably greater number of
vacation houses.

Recreational fishing (c.f. Fisheries) is often
practiced at the seasonal residence or in connection
wjth boating or hiking. In the summer season
surfing, water skiing and skin diving are practiced.
In winter, on the ice, fishing, skiing, skating,
sledding, wind-riding, and sporting by car are
practiced. The use of skidoos and cars has aiso
adverse effects, hence, special areas should be
pointed out for motorized winter sports.

To enhance the recreational possibilities of the
planning area 10 lakes and 8 sea bays have been
selected where restoration measures should be
started (Fig. 16). In five watercourses recreational
needs would require the increasing of low flows.
The additional water could only be obtained by
deviation from another watercourse, for example
using the Päijänne tunnel (Map Appendix 2). For
recreational purposes the construction of one
artificial lake is recommended in the Helsinki Area.
In addition, feasibiiity studies should he carried
out for seven other reservoirs in the planning area
(Table 17, Fig. 16)

flood controi and iand reclamation (Chapter
5.7 and 6.7)

Most of the lakes in the pianning area have been
lowered at least once. The drainage works started
already in the I8th century. There is information
about 90 lowered lakes, 25 of which have been
compietely drained (Table 18 and fig. 17).

The planning area, especially its eastern part,
suffers from floods more than most other parts of
the country. Each spring approximately 3 100
hectares are inundated. During the great flood of
1966 about 10 600 hectares were flooded (Table 19
and Fig. 18). Since lakes are scarce or nonexistent,
also summer and autumn floods occur. Often the
damage caused by summer and autumn floods is
manyfoid compared to the spring floods.

In the drainage basin of the Taasianjoki river,
which is the easternmost watercourse of the
planning area, some 2 700 ha or 20 % of the fieids
are inundated during a big flood. To eliminate the
floods a 230 ha reservoir is proposed in the plan in
the upper reaches of the river. The storage capacity
of the reservoir would he 10,6 miilion m3 (Fig. 19
and Table 20). It was also proposed that the river
should be cleared at a length of 20 km. The masses
to be removed would amount to 300 000 m3. The
estimated costs of the project are 15 million Fmk,



135

while the benefits are estimated to be 18,5 miilion
Fmk. The Water Courts permit must be obtained
for the impiementation of the project.

The need for arterial ditches depends on the
deveiopment of subsurface drainage. Most
emphasis wiii he on improvements on existing
ditches so as to attain the drainage depth required
by subsurface drainage. In 1979 nearly 60 % (Tabie
21) of the planning area’s 1800 km2 of cultivated
land had subsurface drainage. The percentage is
twice as high as that for the whoie country (32 %).
By the year 2000 about 85 % of the fields in the
planning area are estimated to have subsurface
drainage. As some of the fieids need no drainage,
this means that by the year 2000 ali requirements
on subsurface drainage wouid have been met.

The State grants subsidies and loans to cover
the costs of basic drainage (arteriai ditches). For
subsurface drainage the State grants interest
subsidy ioans in Southern Finland.

Protection of the aquatic environment and
iandscape (Chapters 5.8 and 6.8)

There are some 60 water-related areas in the
pianning area protected by iaw. Their totai surface
area is neariy 12 000 ha (Map Appendix 2 and Table
23). In addition, 160 water-related sites of scenic
and protection value have been pointed out as
internationally and nationaliy important (Fig. 20
and Appendix 2). Three of the coastai bay areas
have been included in the Project Mar chain.

Certain other sea bays, groups of isiands and cliffs,
peninsuias and straits, bogs, areas of smail iakes
and ponds, and groves, eshers and rocks related to
water are aiso of great value. In the pian general
guidelines and recommendations are given for the
protection and maintenance of the special characte
ristics of the iandscape and the environment.
Prehistoric sites are protected by the iaw on
prehistoric rehcs.

The area is rich in water-related cultural
iandscapes and sites, e.g. viHages and buiidings in
the style of the region, and structures such as
bridges and miiis. General guideiines are given for
the maintenance and restoration of these sites. The
conservation and maintenance of some rapids areas
and old miils and dams (Table 24) have been given
special consideration.

Exploitation of the sea bed (Chapters 5.9 and
6.9)

Giacifiuvial gravei and sand deposits and eskers
were formed both on iand and sea during the
meiting periods of continentai ice. On the coast of
the planning area significant exploitable under
water gravei and sand deposits exist, which for
their part may facilitate the protection of the
valuable gravei ridges on land. In order to promote
the rationai expioitation of the sea bed and to
avoid its adverse effects on fisheries a sufficiently
detaiied general plan should he drawn up to
control the use of these sand and gravel deposits.
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LIITE 1
TEOLLISUUSLAITOKSET YM., JOILLA ON VESILAKIIN PERUSTUVA
JÄTEVESIEN JA/TAI PURKUVESISTÖN TARKKAILUVELVOLLISUUS
INDUSIRIER MM. MED Å VATTENLAGEN PLACERAD
KONTROLLSKYLDJGHET BETRÄfFANDE AVLOPFSVATTEN OCH!
ELLER RECIPIENT
ENTERPRISES WITH LEGAL OBLIGATION TO MONITOR EFFLUENTS
AND/OR THE RECIPIENT.

Liitekartta 2, nro Laitos Kunta
Kartbitaga 2, nr företag Kommun
Map Appendix 2, nr Plant Commune

1. 2. 3.
1 Oy Aigol Ah Helsinki
2 Oy Alko Ah Nurmijärvi
3 Asko-Upo Oy Nastola
4 Colorfix Oy Tuusula
5 Espoon Sähkö Oy Espoo

(yhteinen purkuputki Suomenojan puhdistamon kanssa)
6 Helsingin kaupungin energialaitos (Hanasaari) Helsinki
7 Helsingin kaupungin energialaitos (Salmisaan) Helsinki
8 Helsingin kaupungin vesilaitos (Pitkäkoski) Helsinki
9 Helsinki-Vantaa lentoasema Vantaa

10 Hindersby-Bäckby Andelsmejeri Lapinjärvi
11 Imatran Voima Oy Loviisa
12 Kovakromi Oy Vantaa
13 Kuivamaito Oy Nastola
14 Lemminkäinen Oy Tuusula
15 Liljendal Andelsmejeri Liljendal
16 Lindkoski Andelsmejeri Lapinjärvi
17 Neste Oy, Kemian tehdas Porvoon mlk.
18 Neste Oy, Muovitehtaat Porvoon mlk.
19 Neste Oy, Polystyreenitehdas Porvoon mlk.
20 Sköldvikin teollisuusalueen jäähdytysvesitunneli Porvoon mlk.
21 Neste Oy, Oljynjalostamot ja petrokemian tehtaat Porvoon mlk.
22 Nopon Pesula Oy Hyvinkää
23 Paasivaara Oy (yhteinen purku Oljynpuristamo Oy:n kanssa) Helsinki
24 Oy Tampella Ah Porvoon mlk.
25 Oljynpuristamo Oy, (yhteinen purku Paasivaara Oy:n kanssa) Helsinki
26 Paloheimo Oy, Riihimäen saha, ei tarkkailuvelvollinen Riihimäki
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LIITE 2
VESIMAISEMAN JA SUOJELUN KANNALTA KANSAINVÄLISESTI JA
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAITA VESIIN LIITTYVIÄ KOHTEITA.
MED TANKE Å VATTENLANDSKAP OCH VATTENSKYDD
INTERNATIONELLT OCH NATJONELLT VÄRDEf ULLA OBJEKI
INTERNATIONALLY AND NATIONALLY IMPORTANT WATER
RELATED SITES OF SCENIC AND PROTECTION VALUE.
Rauhoitetut kohteet ks. taulukko 23. fridlysta objekt s. tabeit 23. Protected sites s. table 23.

LINTUVEDET
FÅGELSJÖAR OCH fÅGELRIKA HAVSVIK
WATER FOWL HABITATS

(Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö Komiteanmietintö 1981:32)

Kuva 20 nro Kohde Kunta
BiId 20 nr Objekr Komm,n
fig. 20 nr Name of water area Commune

1. 2. 3.

Rauhoitettu
fridtyst
Protected
(ha)

Ala
Areat
Area
(ha)

220
122
65

113

14

246

1 Espoonlahti Espoo, Kirkkonummi
2 Lapinkytänjärvi Kirkkonummi
3 Haapajärvi Kirkkonummi
4 Gmndträsk Espoo
5 Espoon Pitkäjärvi Espoo, Vantaa
6 Pienlampi Vantaa
7 Laajalahti Espoo 163
8 Vanhankaupunginlahti Helsinki 56
9 Saunalahti Helsinki

10 Tuusulanjärvi Tuusula, Järvenpää 313
11 Rusutjärvi Tuusula
12 Ridasjärvi Hyvinkää 318
13 Borgarstrandviken, Porvarinlahti Helsinki, Vantaa 1,
14 Bruksviken Sipoo 1 117
15 Torpviken Sipoo
16 Ostersundominlahti Sipoo 94
17 Sipoonlahti Sipoo
18 Kitträsket-Storträsket Sipoo
19 Savijärvi Sipoo 67
20 Vermijärvi Sipoo 53
21 Kyynärö järvi Mäntsälä
22 Kotojärvi Mäntsälä 217
23 Joutsjärvi Mäntsälä
24 Bjurböleviken Porvoon mlk
25 Kroksnässundet Porvoon mlk 358
26 Stensbölefjärden Porvoon mlk
27 Kanteleenjärvi Pukkila 96
28 Tekemäjärvi Orimattila 67
29 Seitlaxfjärden Porvoon mlk
30 Lillträsket Porvoon mlk
31 Lili-Perniviken Porvoon mlk 420
32 Härpeviken Pernaja
33 Fasarbyviken Pernaja
34 Renstrandsträsket Porvoon mlk
35 Eriksdalinjärvi Porvoon mlk
36 Kylänpäänjärvi Askola
37 Pernajanlahti Pernaja
38 Riketräsket Pernaja
39 Kuuskoskiträsket Pernaja 43
40 Sävträsk Liljendal 5$
41 Sopajärvi Myrskylä 103
42 Sarvlaxträsk Pernaja
43 Lapinjärvi Lapinjärvi
44 Kullafjärden Ruotsinpyhtää 201

642 481
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KOSKET
FORSAR
RAPIDS

(Lähde: Seutukaavaliitot, vesihallitus)

Kuva 20 nro Kohde Vesistö
BiId 20 nr Objekt Vattendrag
Fig. 20 nr Name of rapids Watercourse

1 Espoon kartanon koski Mankinjoki
2 Vanhankaupunginkoski Vantaanjoki
3 Pitkäkoski Vantaanjoki
4 Vantaankoski Vantaanjoki
5 Myllykoski Vantaanjoki
6 Nukarinkoski Vantaanjoki
7 Kirkonkylänkoski Keravanjoki
8 Hanabölenkoski Keravanjoki
9 Puutarhakoski Keravanjoki

10 Matarinkoski Keravanjoki
11 Lahankoski Mäntsälänjoki
12 Halkiankoski Mäntsälänjoki
13 Lukkokoski Mäntsälänjoki
14 Hirvihaarankoski Mäntäslänjoki
15 Henttalankoski Porvoonjoki
16 Everstinkoski Porvoonjoki
17 Hiirikoski Porvoonjoki
1$ Tönnönkoski Porvoonjoki
19 Ilolankoski Ilolanjoki
20 Forsbynkoski-Hamarinkoski Koskenkylänjoki
21 Lapiokoski-Kartanonkoski-Seppälänkoski Koskenkylänjoki

SUOT
KÄRR
BOGS

(Lähteet: Valtioneuvosto 19.4.1979 ja 26.3.1981; maa- ja metsätalousministeriö, Valtakunnallinen soiden-
suojelun perusohjelma 1981)

Kuva 20 nro Kohde Kunta Ala
Bitd 20 nr Objekt Kommun Areal
Fig. 20 nr Site Commune Area

1. 2. 3. (ha)
4.

1 Tremanskärr-Knngelkärr Espoo 25
2 Odilampi-Smedsmossen Vantaa 45
3 Klaukkalan Isosuo Nurmijärvi 130
4 Kiljavan lähteiköt Nurmijärvi 5
5 Kalkkilammen suot Hyvinkää 5
6 Isosuo Loppi 135
7 Petkelsuo Hyvinkää 275
8 Mustasuo Hausjärvi 215
9 Kivilamminsuo-Pitkäistenjärvet Mäntsälä 150

10 Sundsmansmossen Sipoo 30
11 Fågelmossen-Stormossen Sipoo, Porvoon mlk 95
12 Isosuo-Kotojärvi Mäntsälä 325
13 Kilpisuo Hausjärvi-Mäntsälä 345
14 Luutasuo Kärkölä-Mäntsälä 190
15 Emäsalon suot Porvoon mlk 70
16 Lampisuo Pornainen 120
17 Linnaistensuo Lahti, Nastola 185
18 Stormossen Porvoon mlk 75
19 Mieliärssuo-Kairessuo Orimattila 145
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MYLLYT
KVARNAR
WATER MILLS

(Lähde: Vesihallituksen tiedotus 161)

Kuva 20 nro Kohde Vesistö/kunta

Bild 20 nr Objekt VattenäragiKommun

fig. 20 nr Name of miii Watercourse/commune

1 Espoon kartanon mylly Mankinjoki/Espoo

2 Kirkonkylänkosken mylly Keravanjoki/Vantaa

3 Hirvihaarankosken mylly Mäntsäiänjoki/Mäntsäiä

4 Tönnönkosken myliyt Porvoonjoki/Orimattila

5 Maimgårdin mylly Koskenkylänjoki/Pernaja

HARJUT
ÅSAR
RIDGES

(Lähteet: Maa- ja metsätaiousministeriö, Komiteanmietintö 1980:41; sisäasiainministeriö 27.1.1982).

Kuva 20 nro Kohde Kunta Ala

Bitä 20 nr Objekt Kommun Areal

fig. 20 nr Name of water area Commune Area (ha)

MMM SM

1 Sääksjärvcn aiue Nurmijärvi, Hyvinkää 592 617

2 Soittiiannummi Hyvinkää, Nurmijärvi 161 162

3 Sveitsinharju Hyvinkää 99 73

4 Pässiniukot-Nummenlukot Hausjärvi 348 72$

5 Lahden mutka 1 Saipausselkä Hoilola, Kärköiä 1709 4270

6 KaHahdenniemi Helsinki 84 $7

7 Långören Porvoon mik 4 13

8 Linnanmäki Porvoo 22 22

9 Norikemaimen Porvoon mik 107 106

10 Supinmäki Myrskyiä 146 135

11 Skomarböle Myrskyiä 33 30

12 Binkendaiin harju Liijendal 40 43

13 Myiiyharju Loviisa 27 28

14 Kälia ja Hamnhoimen Loviisa 16 26
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MAISEMAKOKONAISUUDET JA KULTTUURIHISTORIALLISET
YMPÄRISTÖT
LANDSKAPSHELHETER OCH KULTURHISTORISKA MILJÖER
AREAS OR SITES OF SCENIC, CULTURAL OR HISTORIC IMPORTANCE
(Lähteet: Maa- ja metsätalousministeriö Komiteanmietintö 1980:44; sisäasiainministeriö 1980)

Kuva 20 nro Kohde Kunta
Bilä 20 nr Objekt Kommun
Fig. 20 nr Site Commune

1 Oitbackan kartano, puisto ja pellot Kirkkonummi
2 Espoon kartano ja Mankinjoen kulttuurimaisema Espoo
3 Harmaakivikirkko 1400-luvulta lähiympäristöineen Espoo
4 Träskändan kartanoympäristö Espoo
5 Gallträskin omakoti- ja huvila-asutus Kauniainen
6 Seurasaari Helsinki
7 Meilahden huvila-alue Helsinki
8 Eira, Katajanokka, Kaivopuisto Helsinki
9 Suomenlinna ja ympäröivät linnoitussaaret Helsinki

10 Mustikkamaa ja Korkeasaari Helsinki
11 Kulosaaren kaupunginosa Helsinki
12 Tuomarinkylän kartano ja ympäröivät viljelysmaisemat Helsinki
13 Vantaanjoen kulttuurimaisema välillä Riipilä-Grips-Königstedt- Vantaa

Katarineberg
14 Aleksis Kiven maisemat Nurmijärvi
15 Tuusulanjärven itäranta Tuusula, Järvenpää
16 Kytäjän kartanon kulttuurimaisema Hyvinkää
17 Erkkylän kartanomiljöö Hausjärvi
18 Kellokosken teollisuus- ja sairaala-alue Keravanjokivarressa Tuusula
19 Sotunginlaakson kulttuurimaisema Vantaa
20 Sipoonlahden kulttuurimaisema Sipoo
21 Sipoon kirkonkylä Sipoo
22 Nikkilän taajama Sipoo
23 Mustijoen (Svartsån) kulttuurimaisema Porvoon mlk
24 frugårdin kartano ja ympäröivä kulttuurimaisema Mäntsälä
25 Mäntsälän kirkon miljöö Mäntsälä

Haikon kartano ja ympäröivä kulttuurimaisema Porvoon mlk
27 Porvoonjoen kulttuurimaisema Porvoo, Porvoon mlk,

Askola, Pukkila,
Orimattila

28 Mallusjärven kulttuurimaisema Orimattila
29 Heinämaan kylä Orimattila
30 Uusikylä Kärkölä
31 Voistian kartano, viljelysmaisemat Hollola
32 Pirttisaaren saaristoasutus Porvoon mlk
33 Larsskärin satamapaikka Porvoon mlk
34 Emäsalon kulttuurimaisema Porvoon mlk
35 Stensbölen kartano ja ympäröivä kulttuurimaisema Porvoon mlk
36 Sondbyn kylä Porvoon mlk
37 Horsiökin talonpoikainen merenrantakylä Pernaja
38 Härpepään saaristolaiskylä Pernaja
39 fasarbyn kylä Pernaja
40 Ylikkeen kylä Porvoon mlk
41 Sannäsin kartano ja IlIbyn-jokeen liittyvä maisema Porvoon mlk
42 Postbacken (Ilolan kylä) Porvoon mlk
43 Särkijärven-Tiilään kulttuurimaisema Askola
44 Isnäsin teollisuusalue Pernaja
45 Pernajanlahden kulttuurimaisema ja Koskenkylän historiallinen Pernaja

teollisuusalue
46 Koskenkylänjoen kulttuurimaisema Pernaja, Liljendat,

Myrskylä
47 Myrskylän kirkonkylä Myrskylä
4$ Kinttulan kanano ja ympäröivä kulttuurimaisema Artjärvi
49 Ratulan kartano, ympäröivä kulttuurimaisema ja kotiseutumuseo Artjärvi
50 Suur-Sarvilahden kartano ja ympäristön kulttuurimaisema Pernaja
51 Svartholman linnake, Hautasaari ja Ruutikellarisaari Loviisa
52 Degerbyn linnoitus Loviisa
53 Kullan kartano ja Taasianjokeen liittyvä kulttuurimaisema Ruotsinpyhtää
54 Lapinjärven kirkonkylä Lapinjärvi
55 Tesjoen kulttuurimaisema Lapinjärvi
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LIITE 3
YHTEENVETO LAUSUNNOISTA, JOTKA ON ANNETTU KESKI- JA
ITÄ-UUDENMAAN VESIEN KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
EHDOTUKSESTA (Vesihallituksen tiedotus n:o 161) JA TYÖRYHMÄN
VASTINEET NIIHIN (vastineet sisäänvedettyinä)

J ohdanto

Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön kokonais
suunnitelmaehdotus lähetettiin maaliskuussa 1979

lausunnolle eri viranomaisille, alueen kunnille sekä
järjestöille, laitoksille ja yrityksille, joiden toiminta
koskee suunnittelualueen vesiä tai niiden käyttöä.
Lausuntopyyntöjä lähetettiin 118 ja lausuntoja saa
tiin 74. Vastausprosentti oli 63. Lausunnon antoi
vat:

Valtioneuvoston kanslian suunnitteluosasto,
maatilahallitus, merenkulkuhallitus, Merentutki
muslaitos, museovirasto, rautatiehallitus, Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos, tie- ja vesirakennus
hallitus, Matkailun edistämiskeskus, Hämeen lää
ninhallitus, Uudenmaan lääninhallitus, Uudenmaan
läänin ympäristönsuojelun neuvottelukunta, Ky
men läänin ympäristönsuojelun tarkastaja, Artjär
ven kunta, Askolan kunta, Elimäen kunta, Espoon
kaupunki, Helsingin kaupunki, Hollolan kunta,
Hyvinkään kaupunki, litin kunta, Järvenpään kau
punki, Kauniaisten kaupunki, Keravan kaupunki,
Lahden kaupunki, Lapinjärven kunta, Lopen kun
ta, Myrskylän kunta, Nastolan kunta, Nurmijärven
kunta, Orimattilan kunta, Pernajan kunta, Pornais
ten kunta, Porvoon maalaiskunta, Porvoon kau
punki, Pukkilan kunta, Riihimäen kaupunki, Ruot
sinpyhtään kunta, Tuusulan kunta, Vihdin kunta,
Vantaan kaupunki, Uudenmaan Maakuntaliitto,
Itä-Hämeen maatalouskeskus, Uudenmaan maata
louskeskus, Nylands Svenska Lantbrukssällskap,
Helsingin maatalouspiirin maataloustoimisto, Hel
singfors svenskspråkiga lantbmksdistrikt, Hämeen
linnan maatalouspiiri, Kouvolan maatalouspiiri,
Keskuslautakunta Tapio, Helsingin piirimetsälau
takunta, Itä-Hämeen piirimetsälautakunta, Helsin
gin seutukaavaliitto, Itä-Uudenmaan seutukaava
liitto, Kanta-Hämeen seutukaavaliitto, Päijät-Hä
meen seutukaavaliitto, Keski-Uudenmaan vesien-
suojelun kuntainliitto, Pääkaupunkiseudun Vesi
Oy, Kalatalouden keskusliitto, Nylands fiskarför
bund, Uudenmaan kalastuskuntien ja seurojen liit
to, Uudenmaan kalamiespiiri, Suomen Lohenkas
vattajain liitto, Natur- och miljövård, Svenska
Lantbruksproducenternas Centralförbund, Ny
lands svenska lantbruksproducentförbund, Van
taanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh
distys, Vesiyhdistys, Teollisuuden Keskusliitto, Oy
Alko Ab, Imatran Voima Oy, Kymi Kymmene Oy,

Neste Oy, Suomen Vanutehdas Oy-Finnwad Ltd
ja Oy Tampella Ah.

Lisäksi antoivat lausuntonsa:
Päijät-Hämeen maakuntaliitto, Svenska lantbruks
sällskapens förbund, litin maataloustuottajat, Hel
singin Yliopiston kasvimuseo, Pohjois-Kymen
Luonto, Nurmijärven Nuorkauppakamari, Isojär
ven Vesiensuojeluyhdistys ry, Siippoon kylätoimi
kunta, Martti Kuronen ym., Leila Koivula ym. ja
Väinö Heino.

Lausunnoista on tehty tähän liitteeseen yhteen-
veto asiatyhmittäin noudattaen pääpiirteissään
kokonaissuunnitelmaehdotuksen sisällysluetteloa.
Lausuntoja ei ole toistettu sanatarkasti. Yhteenve
dossa on painotettu sellaisia kannanottoja, jotka
ovat poikenneet suunnitelmaehdotuksessa esite
tyistä. Suunnitelmaan yhtyviä lausuntoja tai niiden
osia on yhteenvedossa otettu esille vain lähinnä
kaikkein laajakantoisimpien asioiden osalta. Lau
sunnoissa tehtiin myös lukuisia korjauksia ja täs
mennyksiä kokonaissuunnitelmaehdotuksessa esi
tettyihin numero- ym. yksityiskohtaisiin tietoihin.
Nämä on otettu huomioon suunnitelmaa tarkistet
taessa, mutta tässä yhteenvedossa niitä ei ole esitet
ty.

Kutakin asiaryhmää koskevaan lausuntoyhteen
vetoon on liitetty suunnittelutyöryhmän vastine.

Yleiset huomautukset

Uudenmaan läänin ympäristönsuojelun neuvot
telukunta, Espoon kaupunki ja Kanta-Hämeen
seutukaavaliitto toteavat, että vesien ja maankäy
tön suunnittelua tulisi lähentää toisiinsa.

Vesienkäytön ja maankäytön suunnittelun
lähentäminen toisiinsa on aiheellista ja tähän
tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomi
ota.

Natur- och miljövård r.f. toteaa, että suunnitel
ma on erittäin selvästi teknokraattisesti leimautu
nut ja siinä veden luonnontilalle tai sen palauttami
selle on annettu liian pieni paino. Kalatalouden
Keskusliiton mielestä suunnitelma on liian raken
tamispainotteinen ja kalatalous on jätetty liian vä
hälle huomiolle.

Eräät alueen erityisongelmat, kuten tulvat,
vesistöjen vähäisyys sekä alivirtaamien pie
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nuus, ovat vaikuttaneet suunnitelman raken
tamispainotteisuuteen. Tarkistetussa suun
nitelmassa on kuitenkin osa mm. ehdote
tuista tulvasuojelutoimenpiteistä (Porvoon
joki) jätetty pois. Kalatalouden suunnittelu
ei kuulu vesihallinnon tehtäviin, joten se voi
vain välillisesti vaikuttaa kalatalouden kehit
tämiseen.

Helsingin, Lahden ja Riihimäen kaupungit,
Nurmijärven kunta sekä Helsingin, Kanta-Hä
meen ja Päijät-Hämeen seutukaavaliitot pitävät
käytettyjä väestöennusteita vanhentuneina, jonka
vuoksi ne antavat virheellisen lähtökohdan mm. ve
sihuollon suunnitteluun. Kalatalouden keskuslii
ton, Uudenmaan kalastuskuntien ja -seurojen
liiton sekä Nylands fiskadörbundetin mielestä
suunnitelman kalatalousosat perustuvat verrattain
vähäisiin ja osin vanhentuneisiin aineistoihin.

Perustietojen vanheneminen on niitä tämän
kaltaisen suunnittelun ongelmia, joita ei täy
sin voida poistaa. Suunnitelmaa tarkistetta
essa on väestöennusteet korjattu ajan tasalle
ja mm. lausunnoissa esitetyt lisäykset ja tar
kennukset pyritty ottamaan huomioon. En
nusteiden ylimitoitus ei niinkään vaikuta
ratkaisujen valintaan kuin niiden toteutuk
sen aikatauluun.

Tuusulan kunta, Päijät-Hämeen maakuntaliitto
ja Pohjois-Kymen Luonto katsovat, ettei paikal
linen asiantuntemus ole ollut työssä riittävästi
edustettuna.

Neuvottelukunnassa ovat kuntia edustaneet
seutukaavaliitot. Kuntien suora edustus
neuvottelukunnassa olisi käytännössä (35
kuntaa) ollut vaikea toteuttaa. Tärkeimmis
tä ratkaisuista on erikseen neuvoteltu ko.
kuntien kanssa.

Lausunnonantajiksi on pyritty valitse
maan paikallisella tasolla kattavimmat järjes
töt tai niitä edustavat valtakunnalliset orga
nisaatiot.

Helsingin seutukaavaliiton, Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun kuntainliiton, Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen,
Uudenmaan maakuntaliiton ja Keravan kau
pungin mielestä on selvitettävä toimenpiteiden
kustannusten jakoa valtion ja muiden osapuolten
välillä.

Vesien käytön kokonaissuunnittelu on oh
jaavaa suunnittelua, jolla luodaan yksityis
kohtaisemman suunnittelun suuntaviivat.
Toimenpidesuositukset on pyritty tekemään
joustaviksi ja yleensä vain tavoitteet ja tär
keimmät toteuttamisperiaatteet osoittaviksi.
Suunnitelman luvussa 7 on pääpiirteittäin
esitetty keiden toimesta ehdotetut ratkaisut
pitäisi toteuttaa.

Vedenhankinta

Helsingin seutukaavaliitto, Espoon, Hyvin
kään, Keravan ja Lahden kaupungit sekä Asko
lan kunta ovat kiinnittäneet huomiota pohjavesien
suojeluun painottaen mm. lainsäädännön kehittä
misen tärkeyttä, eri viranomaisten välisen yhteis
toiminnan tehostamisen tarpeellisuutta, erilaisia
suojelumahdollisuuksia, harjujen soravarojen käy
tön korvaamista merenpohjan soravaroilla ja öljy
säiliöiden määräaikaistarkastuksen tärkeyttä.

Kaikilla mainituilla pohjavesien suojelua
edistävillä näkökohdilla voidaan lisätä te
hokkaan pohjavesien suojelun yleisiä edelly
tyksiä. Koska kysymyksessä on kokonais
suunnitelma, on tällä suunnittelutasolla kat
sottu tarpeelliseksi vain määritellä ne pohja
vesialueet, jotka yhdyskuntien vedenhankin
nan kannalta tulisi kiireellisimmin suojata.

Vantaan kaupunki on kiinnittänyt huomiota mm.
kriisitilanteiden vedenhankintaan varautumiselle
asetettaviin vaatimuksiin. Kaupungin mukaan vesi-
laitos täyttänee kriisiajan vaatimukset, mikäli saas
tumatonta vettä on saatavissa siinä määrin, että
kriisiaikoina voidaan pitää toiminnassa jonkinlai
nen pääverkko, jolloin kuluttajille voidaan jakaa
vettä sen varrella olevista jakelupisteistä. Lisäksi
kaupunki huomauttaa, että Vantaanjoen vesistö
aluetta ei kokonaisuudessaan ole tarpeen suojata
vedenhankintavesistönä.

Vantaan kaupungin esittämät näkökohdat
ovat kannatettavia ja ne on otettu huo
mioon kriisiaikojen vedenhankinnan käsitte
lyssä. Vantaanjoen vesistöalue on tarpeen
suojata vedenhankintaan ainoastaan Pitkä
kosken vesitaitoksen vedenottokohdan yLä
puoliselta osalta.

Uudenmaan läänin ympäristönsuojelun neuvot
telukunta katsoo, että vedenkulutusta ei ole varaa
nostaa nykyisestään, vaan vettä tulee pyrkiä sääs
tämään ja kierrättämään tehokkaasti erityisesti vä
hävetisillä ja tiheään asutuilla alueilla.

Veden säästöön tähtäävistä toimenpiteistä
teollisuuslaitoksissa tapahtuva veden kierrä
tys, ts. uudelleen käyttö, on osoittautunut
monessa yhteydessä erittäin käyttökelpoi
seksi ja tehokkaaksi veden säästötavaksi.
Suunnittelualueen teollisuuden tulisikin
pyrkiä tehostamaan veden kierrätykseen pe
rustuvia vedensäästötoimiaan. Sen sijaan
asutuksen jätevesien uudelleen käyttö vesi-
laitosten raakavetenä ei edes tehokkaan jäte
vesien käsittelyn jälkeen ole terveydellisten
riskien vuoksi hyväksyttävää.

Porvoon kaupunki katsoo, että kaupungin ve
denhankinnan järjestämisessä joudutaan vielä varsin
pitkään lisäämään Linnanmäen pohjavesiesiintymän
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luonnollista antoisuutta imeyttämällä Porvoonjoen
vettä tekopohjavedeksi.

Porvoonjoen vettä kuormittavat Lahden
kaupungin käsitellyt jätevedet ja lisäksi
Orimattilan asutuksen ja tekstiiliteollisuu
den jätevedet. Tuntemattomat terveydelliset
riskit ovat Porvoonjoen vettä käytettäessä,
esimerkiksi tekopohjavesilaitoksen raakave
tenä, poikkeuksellisen suuret. Porvoonjoen
veden käyttöä pysyvästi vesilaitoksen raaka
vesilähteenä ei voida pitää hyväksyttävänä.

Riihimäen kaupunki toteaa, että kaupungin poh
javesivarat riittävät tyydyttämään arvioidun veden-
tarpeen. Tarvittaessa voidaan luonnollisten pohja
vesivarojen määrää lisätä muodostamalla tekopoh
javettä. Tästä syystä kaupunki pitää tärkeänä Van
taanjoen vesistöön kuuluvan, tekopohjaveden raa
kavesilähteeksi sopivan Hirvijärven veden laadun
säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla.

Tehokkaasta pohjavedenotosta aiheutuvien
haittojen johdosta voi olla edullista lisätä
ennustekauden lopulla pohjavesien määrää
muodostamalla tekopohjavettä. Tästä syystä
Hirvijärvi tulisi säilyttää Päijänne-tunnelin
vaihtoehtona vedenhankintaan kelvollisena
raakavesilähteenä, mikäli tekopohjaveden
tarve on suhteellisen pieni.

Nurmijärven kunta toteaa, että Sääksjärven vettä
ei voida käyttää tekopohjaveden muodostamiseen
korkeimman hallinto-oikeuden vahvistamassa
Sääksjärveen rajoittuvasta harjusta tapahtuvaa ve
denottoa koskevassa lupapäätöksessä olevien
Sääksjärven vedenkorkeuksia koskevien rajoitusten
johdosta.

Otettaessa vettä Sääksjärven harjusta lupa-
päätösten sallimissa rajoissa suotautuu tie
tyissä olosuhteissa Sääksjärvestä vettä harjun
läpi vedenottamolle. Tästä syystä Sääksjärvi
tulee suojella vedenhankintaan sopivana ve
sistönä.

Helsingin kaupunki arvostelee suunnitelmassa
käytettyä Helsingin kaupungin vedenkulutuksen
ennustetta pitäen veden kokonaiskulutusarvion pe
rusteena käytettyä väestöennustetta liian alhaisena.

Helsingin ja eräiden muiden kuntien veden
tarvearvioita tarkistettiin ja pienennettiin
suunnitelman valmistusvaiheessa, sillä viime
vuosina tapahtuneen kehityksen perusteella
näiden kuntien sekä veden ominaiskulutuk
sen että myös väestönkasvun kehitysennus
teet olivat ilmeisesti huomattavasti ylimitoi
tettuja. Työryhmä on katsonut aiheelliseksi
tarkistaa vedenkäytön ennusteperusteet sekä
laatia uudet vedenkäyttöennusteet asutuk
sen vedenhankinnan osalta. Helsingin kau
pungin vedenhankintaratkaisuihin ei tarkis

tuksella ole ollut vaikutusta. Tosin suunni
telmaehdotuksessa esitettyä Helsingin ve
dentarvearviota on tarkistuksen yhteydessä
hieman korotettu väestönkasvun osalta.

Vesien kuormitus ja vesiensuojelu

Valtioneuvoston kanslia esittää lausunnossaan,
että Katajaluodon purkutunnetisuunnitelma tun
tuu erittäin rakentamisvaltaiselta ja raskaalta ja
esittää muitakin vaihtoehtoja tutkittavaksi esim.
rantavesien puhdistamista vedenkierrätystä käyt
täen.

Länsi-Suomen vesioikeuden Helsingin kau
pungille myöntämä jätevesien johtamislupa,
joka on valituksen alainen tunnelin raken
tamisaikataulun, korvausten ja kompensaa
tioiden osalta, on suunnitelmaehdotuksen
mukainen. Valtioneuvoston kanslian lau
sunnossaan puoltaman Helsingin merenlah
tien kunnostamisen eräänä edellytyksenä on
jätevesikuormituksen poistaminen kyseisistä
merenlahdista.

Espoon kaupunki, Espoon ympäristölautakunta
ja Uudenmaan kalamiespiiri esittävät, että Kata
jaluodon tunneliin johdettavat jätevedet tulisi
puhdistaa riittävästi.

Suunnitelmassa on edellytetty, että ennen
tunneliin johtamista jätevedet käsitellään te
hokasta rinnakkaissaostusta vastaavalla ta
solla.

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta pitää
Katajaluodon purkutunnelin rakentamiselle esitet
tyä aikataulua liian nopeana ja esittää, että tunneli
olisi otettava käyttöön 1980-luvun loppuun men
nessä.

Vesiensuojelullisessa mielessä jätevesien joh
taminen Helsingin rantavesiin olisi lopetet
tava niin pian kuin mahdollista. Korkeim
man hallinto-oikeuden päätöksen mukaan
tunneli tulee saada käyttöön vuoden 1987
alussa (KHO 20.11.1980).

Helsingin kaupungin rakennusviraston ja Van
taan kaupungin teknisen viraston lausuntojen
mukaan käsitettä “tehokas rinnakkaissaostus” tuli
si täsmentää.

Käsitteellä tarkoitetaan väljästi mitoitettua
rinnakkaissaostuslaitosta, jolla jatkuvasti on
päästävissä sellaiseen käsittelytehoon, että
vesistöön johdettavan jäteveden BHK7-arvo
on 20...25 mg 02/1 ja fosforipitoisuus 0,7...1,0
mg P/1 (suunnitelmaehdotus, II osa s. 56).

Uudenmaan läänin ympäristönsuojelun neuvot
telukunta ja Helsingin kaupungin vesilaitos pi
tävät esitettyjä jätevesien käsittelyvaatimuksia riit
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tämättöminä ja edellyttävät, että käsittelymene
telmänä tulisi olla jälkisaostus.

Suunnitelmassa on suurille ja keskisuurille
taajamille edellytetty tehokasta rjnnakkais
saostusta vastaavaa käsittelytehoa eli lähes
jälkisaostustasoista puhdistusta. Lisäksi jo
kivesistöjen suurimmilta kuormittajilta edel
lytetään tehokasta ammoniumtypen määrän
vähentämistä. Väljästi mitoitetulla rinnak
kaissaostuslaitoksella pystytään vähentä
mään ammoniumtyppeä huomattavasti te
hokkaammin kuin jälkisaostuslaitoksella.
Käsittelyn tehostamista on myös edellytetty,
mikäli haitat purkualueella ovat odotettua
suurempia tai vesien käyttö sitä muutoin
vaatii.

Svenska Lantbruksproducenternas Centralför
bund ja Nylands svenska lantbruksproducent
förbund esittävät, että Hyvinkään jätevedet tulee
johtaa Ridasjärveen tai sen yläpuolelle.

Suurten jätevesimäärien johtaminen Kera
vanjokeen sen latvaosalla ei ole tarkoituk
senmukaista, koska se mitätöisi jo toteute
tut, huomattavia investointeja vaatineet ve
siensuojelutoimenpiteet. Parhaillaan on
käynnissä Keravanjoen kunnostussuunni
telman laatiminen. Kunnostustoimien to
teuttaminen vaatii jätevesikuormituksen ra
joittamista mahdollisimman vähäiseksi.

Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen seutukaa
valiitto esittävät lausunnoissaan, että myös Hollo
lan kunnalle tulisi asettaa laimennusvesivelvoite.

Hollolan jätevesimäärä oli vuonna 1976 vain
noin 3 % Lahden kaupungin jätevesimääräs
ii Mikäli kuormitusten suhde huomattavas
ti muuttuu, tulisi harkita laimennusvesivel
voitteen määräämistä myös Hollolan kun
nalle.

Lahden kaupunki esittää, että ilmastusportaiden
rakentamiseen ei liene syytä ennen kuin Ali-Juhak
kalan puhdistamon laajentamisen jälkeen on käy
tännössä todettu niiden tarpeellisuus.

Happitasapainolaskelmilla on todettu ilmas
tusportaiden tarpeellisuus myös Ali-Juhak
kalan puhdistamon laajentamisen ja tehos
tamisen jälkeen.

Lahden kaupunki ja Vantaanjoen ja Helsingin
seudun vesiensuojeluyhdistys esittävät, että ty
penpoistovaatimusta ei ole riittävästi perusteltu ei
kä seii vaikutuksia vielä tunneta. Toisaalta Por
voon kaupunki toteaa, että Lahden kaupungin jä
tevesien käsittelyssä olisi syytä varautua typenpois
ton tehostamiseen Porvoon Linnanmäen vedenot
tamon raakaveden säilyttämiseksi puhtaana.

Suunnitelmassa on esitetty vain, että eräiden
kuormittajien osalta ammoniumtypen mää

rää tulisi pyrkiä vähentämään. Ammonium
typen haitalliset vaikutukset vesistössä ovat
tunnetut. Porvoon kaupunki on käyttänyt
Porvoonjoen vettä tekopohjaveden raakave
tenä. Se on parhaillaan siirtymässä veden
hankinnassaan kaupungin itäpuolisten poh
javesivarojen hyödyntämiseen. Tämän jäl
keen Linnanmäen pohjavedenottamolta
pumpataan vain luonnollinen pohjavesi.
Ammoniumtypen poiston kustannukset ja
hyödyt tulee selvittää.

Lahden kaupunki toteaa, että siltä on kohtuuton
ta vaatia karjalle kelvoffisen juomaveden turvaamis
ta.

Koska Porvoonjoen vesi ei nykyisin Lahden
kaupungin jätevesien purkukohdan yläpuo
lellakaan täytä karjan juomaveden laatuvaa
timuksia, ei kyseistä toimenpidettä voi tässä
vaiheessa esittää toteutettavaksi.

Porvoon kaupunki esittää, että sillä ei ole mah
dollisuuksia jätevesien käsittelyn tehostamiseen
ennen 1980-luvun puoliväliä.

Lainvoimaisen jätevesien johtamisluvan mu
kaan Porvoon kaupungin on tehostettava jä
tevesien käsittelyä vuoden 1924 loppuun
mennessä.

Valtioneuvoston kanslia, Merentutkimuslaitos,
Helsingin, Hyvinkään, Keravan, Lahden ja
Vantaan kaupungit, Espoon kaupungin ympä
ristölautakunta, Vantaanjoen ja Helsingin seu
dun vesiensuojeluyhdistys ja Teollisuuden Kes
kusliitto ovat kiinnittäneet huomiota hajakuormi
tuksen merkitykseen vesistöjen veden laadulle ja
siihen, että hajakuormituksen vähentämiseksi ei
esitetä riittäviä toimenpidesuosituksia.

Haja-asutuksen aiheuttaman kuormituksen
poistamiseksi on etenkin kunnallisten vesi
lautakuntien toiminta tärkeätä. Luonnon
kuormituksen osuutta on toistaiseksi ollut
vaikea vähentää. Haj akuormituksen vähen
tämismahdollisuuksia on käsitelty tarkiste
tussa suunnitelmassa.

Teollisuuden Keskusliitto pitää vesiensuojelun
tavoiteasettelua sekavana. Jätevesien puhdistus
vaihtoehtoja on selvitetty harkitsematta ja perus
telematta puhdistuksen tarpeellisuutta ja merkitys
tä vesistön kannalta. Vaikutuksiltaan tuntematto
mien aineiden vesistöön pääsyn estämistä koskevaa
suositusta liitto pitää täysin epärealistisena ja pe
rusteettomana.

Vesistöalueittaisia selvityksiä tarpeesta vä
hentää merkittävimpiä kuormitustekijöitä
vesistön sietokyvyn kannalta on tehty aiheen
vaikeuden vuoksi toistaiseksi varsin niukasti.
Näin ollen suunnitelmassa on suositukset jä
tevesikuormituksen vähentämiseksi harkittu
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yleisluonteisempien periaatteiden pohjalta
ottaen huomioon purkuvesistön tila ja käyt
tö sekä kuormituksen suuruus ja teknista
loudelliset mahdollisuudet sen vähentämi
seen.

Vesilain mukainen ennakkoilmoitusme
nettely sekä lupahakemuksen vesioikeuskä
sittely edellyttävät kaikkien jäteveden sisäl
tämien aineiden vaikutusten jonkin asteista
tuntemista.

Imatran Voima Osakeyhtiö toteaa, että suunni
telmassa esitetyt arviot jäähdytysvesien vaikutuk
sista on suurimmalta osin tehty ennen kuin on ol
lut käytettävissä riittävästi tutkimustuloksia voi
malaitoksen käytön ajalta. Koska yhtiö pitää en
nakkoarvioita liioiteltuina, pyytää se korvaamaan
ne voimalaitoksen käytön aikaisilla kokemuksilla ja
tutkimustuloksilla.

Suunnitelmassa esitetyt lukuarvot kuvaavat
lämpötilan nousun hetkellisiä tilanteita, kun
taas yhtiö on selostanut keskimääräisiä vai
kutuksia. Lisäksi suunnitelmassa on selos
tettu lämpötilan nousun vaikutuksia yleises
ti.

Vuoden 1979 tarkkailussa on todettu
Hästholmfjärdenillä lähes läpi vuoden 1—4
°C korkeampia lämpötiloja kuin muilla
tarkkailun havaintopaikoilla. Hästholms
fjärdenin happitilanteen on todettu viime
vuosina heikentyneen. Hapen loppuminen
alusvedestä on aiheuttanut ravinteiden liu
kenemista pohjalietteestä alusveteen. Kehi
tystä on pidettävä epäedullisena.

Vesien virkistyskäyttö

Yleinen virkistyskäyttö

Espoon kaupunki toteaa vapaan meren manner-
rannan vähäisyyden alueellaan ja huomauttaa, et
tä suunnitelmassa tulisi esittää ainakin näiden ran
tojen säilyttämistä vapaina ja luonnontilaisina.
Kaupungin mukaan suunnitelman tulisi sisältää
myös ehdotus virkistyskäyttösuunnitelman laatimi
sesta Espoon Suvisaaristoon ottaen huomioon
luonnon kestokyky.

Kokonaissuunnitelma on sisältänyt molem
mat Espoon kaupungin tekemät ehdotukset.
Toimenpidesuositusten mukaan jäljellä ole
vat (vapaat) ranta-alueet tulisi tällä alueella
(Keski-Uudellamaalla) varata kokonaisuu
dessaan yleisen virkistyskäytön tarpeisiin ja
pääkaupunkiseudun rantavyöhykettä lähi
saarineen olisi kehitettävä seudulliseksi lähi
virkistysalueeksi laatimalla yksityiskohtaiset

rantojen ja lähisaarien käytön suunnitelmat.

Vesistöjen ja merenlahtien kunnostus

Vantaan kaupunki huomauttaa, että Vantaanjoen
koko vesistöaluetta tulisi kunnostamis- ja kehittä
missuunnittelussa käsitellä yhtenä kokonaisuutena,
joskin myöhemmin ratkaistavaksi jää, mistä kun
nostustoimet aloitetaan.

Kokonaissuunnitelmassa ensisijaisiksi suun
nittelukohteiksi nimettyjen Vantaanjoen ve
sistönosien valintaan ovat vaikuttaneet toi
saalta jo toteutettujen huomattavien vesien
suojelutoimenpiteiden luomat edellytykset
niiden kunnostamiselle ja toisaalta niiden
merkitys eräiden asutuskeskuksien lähes ai
noina lähivesistöinä. Keravanjoessa lisäksi
kunnostustoimet voidaan niveltää vireillä
oleviin tulvasuojelutoimenpiteisiin. Asian-
omaiset kunnat, Vantaa mukaanlukien, ovat
myös jo perustaneet yhteisen organisaation
Keravanjoen ja Tuusulanjärven kunnostusta
ja kehittämistä varten.

Valtioneuvoston kanslia esittää ensisijaisesti kun
nostettavien merenlahtien joukkoon Eläintarhanlah
tea ja Kaisaniemenlahtea. Espoon kaupunki eh
dottaa kunnostusohjelmaan liitettäväksi Espoon
yleiskaavassa linnustonsuojelukohteeksi esitettyä
kansainvälisestikin tunnettua Laajalahtea ja ensisi
jaisesti kunnostettavien järvien joukkoon Lippajär
veä. Riihimäki esittää ensisijaisten kunnostuskoh
teiden joukkoon Paalijärveä. Vantaanjoen ja Hel
singin seudun vesiensuojeluyhdistys esittää tuo
reimpien vedenlaatutietojen perusteella luettelosta
poistettavaksi Valkjärven ja Rusutjärven.

Nämä ehdotukset on Laajalahtea lukuunot
tamatta sisällytetty kokonaissuunnitelmaan.
Laajalahtea ei ole lisätty luetteloon, koska
kunnostustoimenpiteenä tullee lahden ar
vokkaan linnuston vuoksi kyseeseen vain
kuormituksen vähentäminen, jota suunni
telmassa jo ehdotetaan.

Alivirtaamien lisääminen

Helsingin kaupunki sekä Vantaanjoen ja Hel
singin seudun vesiensuojeluyhdistys vastustavat
ehdotusta, jonka mukaan Vantaanjoen latvajärvien
säännöstelyä tulisi jatkaa vallinneen käytännön
mukaisesti vielä senkin jälkeen, kun Helsinki on
siirtynyt Päijänteen veden käyttöön. Huomautuk
sen tekijöiden mukaan kyseisten järvien käyttö
denhankinnan varajärjestelmänä yhdessä Hiidenve
den kanssa edellyttää järvien vesivarastojen pitä
mistä mahdollisimman täysina eli ns. ylärajasään
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nöstelyn toteuttamista.
Vantaanjoen alivirtaamien lisääminen on
perustunut kuivahkoina ja kuivina kesinä
pääasiassa Kytäjärven kesänaikaisen säännös
telyvaran (0,7 m) käyttöön. Muilla säännös
telyjärvillä on tähänkin saakka noudatettu
ylärajasäännöstelyä. Jos Kytäjärvessä siirryt
täisiin ylärajasäännöstelyyn, merkitsisi se
vuosijakson 1961—1975 havaintojen perus
teella sitä, että Kytäjärvestä purkautuva ke
säkauden keskivirtaama alenisi keskimäärin
100 lis. Virtaamien pienentyminen ei vaikut
taisi huomattavasti Vantaanjoen keski- ja
alajuoksulla, mutta sillä olisi kuitenkin il
meinen merkitys Kytäjoessa sekä toisaalta
Vantaanjoen yläjuoksulla Riihimäen ja Hy
vinkään jätevesien taimennuksen huonontu
misen vuoksi.

Nykyisten selvitysten perusteella työryh
mä ei voi kannattaa ylärajasäännöstelyä
etenkään Kytäjärvettä. Asiaa tulisi selvittää
yksityiskohtaisesti ottaen huomioon veden
hankinnan, järvien virkistyskäytön sekä ala
puolisten vesistönosien asettamat tarpeet.
Toimenpidesuosituksia on täydennetty tältä
osin.

Helsingin kaupunki, Pääkaupunkiseudun Vesi
Oy sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun ve
siensuojeluyhdistys huomauttavat, että esitetyt
kustannuslaskelmat Päijänteen veden käytöstä
Vantaanjoen vesistön alivirtaamien lisäämiseen an
tavat harhaanjohtavan käsityksen kustannusten to
dellisesta suuruudesta. Lausunnonantajat edellyttä
vät, että Päijänne-hankkeeseen liittyvä uusi intressi
osallistuu osuutensa mukaisesti kaikkiin hankkees
ta aiheutuviin pääoma- ja käyttökustannuksiin.

Suunnitelmaehdotuksessa esitettyjen kus
tannuslaskelmien perusteena on käytetty
kansantaloudellista lisäkustannusperiaatetta,
jolloin jo toteutettujen rakenteiden pää
omakustannuksia ei ole otettu huomioon.
Mikäli asiaa tarkastellaan osakaskuntien
kannalta, edellyttää veden ottaminen Van
taanjoen vesistöön myös pääomakustannus
ten tarkastelua, eli kuntien keskeisiä tulon
siirtoja, ellei asiasta voida toisin sopia.

Tekojärvien rakentaminen

Uudenmaan Maakuntaliitto, Natur- och mil
jövård, Svenska Lantbruksproducenternas Cent
ralförbund ja Nylands svenska lantbruksprodu
centförbund esittävät, ettei tekojärvien rakentami
seen alueella ole tarvetta. Uudenmaan läänin ympä
ristönsuojelun neuvottelukunta katsoo tekojär

vien suunnittelun perusteluiden vaikuttavan epä
realistisilta. Muut tausunnonantajat ovat pitäneet
rakentamista tarpeellisena tai ovat ottaneet kantaa
vain yksittäisten kohteiden osalta.

Orimattilan kunta katsoo, ettei Viljaniemen,
Rauhaniemen ja Kalliojärven tekojärvien rakenta
miseen ole tarvetta. Espoon kaupunki ei pidä Ma
rängin tekojärven rakentamista järkevänä Espoon
lukuisten järvien ja laajan rannikkoalueen sekä alu
eella olevien teknisten rakenteiden vuoksi. Siip
poon kylätoimikunta vastustaa Siippoon tekojär
ven rakentamista mm. siitä aiheutuvien huomatta
vien vahinkojen vuoksi.

Nämä kannanotot on otettu huomioon
poistamalla suunnitelmasta niitä koskevat
suositukset.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu
yhdistyksen sekä Nurmijärven kunnan käsityk
sen mukaan Nurmijärvelle ehdotetut Koirasuo
lenojan, Matkunojan ja Klaukkalan tekojärvet eivät
sovellu virkistyskäyttöön veden nykyisen laadun
vuoksi. Nurmijärven kunta esittää kuitenkin, että
Klaukkalan tekojärvessä jätevesiongelma voitaisiin
poistaa johtamalla Klaukkalan puhdistamon pois
toputki patorakennelman alapuolelle. Leila Koivu
la yhdessä 12 muun maanomistajan kanssa Klauk
kalan tekojärvialueelta vastustaa Klaukkalan teko-
järven sekä mv. Väinä Heino Matkunojan te
kojärven rakentamista niistä aiheutuvien huomat
tavien vahinkojen sekä niihin kohdistuvan jätevesi
kuormituksen vuoksi. Oy Alko Ab ilmoittaa kan
tanaan, ettei Koirasuolenojan tekojärvi voisi muo
dostua viihtyisäksi ja käyttökelpoiseksi Koirasuo
lenojan vähäisen virtaaman ja huomattavan
jätevesikuormituksen vuoksi.

Jätevesihaitat ovat olleet työryhmän tiedos
sa ehdotuksia tehtäessä. Ne kuitenkin saat
tavat vuosien kuluessa vähentyä taikka jopa
poistua kokonaankin. Ehdotusten tarkoi
tuksena on lähinnä ollut osoittaa kunnille
teknisesti rakentamiskelpoisia kohteita.

Koirasuolenojan ja Matkunojan tekojär
vet on lausuntojen perusteella poistettu
suunnitelmasta. Klaukkalan tekojärven osal
ta aikaisempaa rakentamissuositusta on lie
vennetty rakentamismahdollisuuksien selvit
tämiseen.

Hyvinkäan kaupunki huomauttaa, että tekojär
vien rakentamisluettelosta on jäänyt pois Åvikin
patoallas Vantaanjoessa sekä kaupungin tutkimat
Kapulan ja Tehtaansuon tekoj ärvet. Nurmij ärven
kunta ja Uudenmaan kalamiespiiri esittävät kui
vatun Nurmijärven osittaista vesitystä. Kunta mai
nitsee uutena tekojärvihankkeena lisäksi Leppä
lammen, josta kunta on teettänyt esisuunnitelman.
Vantaan kaupunki esittää toimenpidesuosituksiin
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lisättäväksi maininnat Keravanjokeen suunnitelluis
ta virkistyskäyttöön tarkoitetuista altaista.

Åvikin patoallas sekä Keravanjokeen suunni
tellut altaat ovat suhteellisen pieniä jokipor
rastusaltaita, jollaiset ovat mahdollisia mo
niin muihinkin paikkoihin, eikä niitä ole sen
vuoksi sisällytetty tekojärviluetteloon. Ka
pulan tekojärveä ei ole myöskään lisätty
luetteloon, koska kunta ei nykyisin pidä
hanketta aiheeltisena. Tehtaansuon ja Lep
pälammen tekojärvet on lisätty suunnitel
maan.

Keravan kaupunki huomauttaa, että Paippisten
tekojärvien suunnittelussa ja toteutuksessa tulee
ottaa huomioon vuonna 1978 valmistunut Fors
backan pohjavedenottamo. Vantaanjoen ja Hel
singin seudun vesiensuojeluyhdistys sekä Hel
singin kaupunki kiinnittävät huomiota tekojär
vien veden laadun selvittämiseen.

Suunnitelmassa ei enää ehdoteta tekojärvien
rakentamista vaan rakentamismahdollisuuk
sien selvittämistä. Tällöin tulee myös em.
seikkoihin kiinnittää huomiota.

Kalatalous

Ehdotukseen kalojen nousua haittaavien tarpeet
tomien patorakenteiden poistamisesta tai niiden
korvaamisesta tekokoskityyppisillä pohjapadoilla
ovat asiaan kantaa ottaneet lausunnonantajat
yleensä suhtautuneet myönteisesti, joskin useissa
lausunnoissa on esitetty eräitä varauksia ja täyden
täviä ehdotuksia.

Porvoon maalaiskunta huomauttaa, että saaris
tokuntien näkökulmasta katsottuna ei jokien ylä-
juoksun patojen poistamisella ole mitään merkitys
tä niin kauan, kuin alajuoksulla tai suhteellisen lä
hellä jokisuuta on patoja. Vantaan kaupunki,
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu
yhdistys ja Uudenmaan kalamiespiiri katsovat,
että muuttamalla vain tarpeettomiksi käyneitä pa
torakenteita ei saada riittävän hyvää lopputulosta,
ellei esitetä myös kalateiden rakentamista säilytet
tävien patojen ohitse. Vantaan kaupunki huo
mauttaa lisäksi, että tekokoskityyppisillä pohjapa
doilla ei kesävedenkorkeuksia pystytä pitämään
nykyisellään, ja epäilee, että vaelluskalojen kulku
jää tämän vuoksi turvaamatta. Riista- ja kalata
louden tutkimuslaitos ja Kalatalouden keskus
liitto toteavat, ettei patojen poistaminen tai niiden
rakenteen muuttaminen yksin riitä turvaamaan ka
lojen tuloa jokiin, vaan jokialueiden veden laatua
tulisi pyrkiä parantamaan.

Jokien keski- ja yläjuoksunkin patojen pois
tolla tai muuttamisella saadaan suurempi yh

tenäinen osa vesistöä kalantuotantoon. Ka
lateiden rakentaminen on aiheellista etenkin
Vantaanjoessa, Porvoonjoessa ja Koskenky
länjoessa. Toimenpidesuosituksia on tarkis
tettu tältä osin. Suunnitelmaehdotuksessa
tekokoskityyppisellä pohjapadolla on tarkoi
tettu kosken niskalla levennettyyn uomaan
rakennettavaa pohjapatoa, jonka leveys usein
on entiseen säännöstelypatoon verrattuna
2—3 -kertainen. Tehostetut vesiensuojelu
toimet erityisesti Vantaanjoen ja Porvoon-
joen vesistössä tähtäävät veden laadun pa
rantamiseen. Veden laatu ei eräiden havain
tojen mukaan toisaalta asettane niin suuria
esteitä kalan nousulle, kuin lausunnoissa on
annettu ymmärtää.

Artjärven kunta esittää tarpeettomiksi käyneiden
poistettavien tai rakenteeltaan muutettavien pato
jen luetteloon Lanskinjoessa olevaa Hietanan myI
lypatoa. Uudenmaan maatalouskeskus ja Ny
lands Svenska Lantbrukssällskap esittävät yh
teisessä lausunnossaan Valkjärven säännöstelypa
don poistamista ja järven luusuan kunnostamista
luonnontilaiseksi. Lausunnossa todetaan, että Päi
jänne-tunnelin valmistuttua joudutaan kevättalvi
sin sulamisvesien vuoksi padosta juoksuttamaan
tarpeettomasti vettä. Tästä aiheutuu lausunnonan
tajien mukaan järveen kotiutetuille siikakannoille
ilmeistä haittaa.

Ehdotus Hietanan myllypadosta on otettu
huomioon suunnitelmassa. Valkjärvessä on
15 vuoden aikana (1961—1975) alimpien ve
denkorkeuksien keskiarvo ollut vain 16 cm
keskimääräistä vedenkorkeutta alempana
(suunnitelmaehdotus osa 1, sivu 118). Suu
rimmillaankin on alennus keskivedestä ollut
vain 35 cm. Valkjärven osalta ei toimenpide
suosituksia ole muutettu, koska nykyisellä
padolla voidaan johtaa huonompilaatuista
alusvettä pois aina neljän metrin syvyydestä
ja koska padon sijainti ei merkittävästi hait
taa kalojen nousua.

Kalatalouden keskusliitto ja Uudenmaan kalas
tuskuntien ja seurojen liitto toteavat, että luon
nonravintolammikoita tulisi lisätä myös Keski- ja
Itä-Uudellemaalle, mutta epäilevät esitettyjen koh
teiden soveltuvuutta kalankasvatukseen, koska
pääosa kohteista on suomaastossa. Keskusliitto
esittää myös lammikoiden hoitajiksi kalastusoi
keuksien haltijoita eli kalastuskuntia ja hoitoyhty
miä. Uudenmaan maatalouskeskus esittää lam
mikoiden hoitajiksi paikallisia kalatalouspiirejä eli
maatalouskeskuksia. Svenska Lantbruksprodu
centernas Centralförbund ja Nylands svenska
lantbruksproducentförbund huomauttavat, että
ehdotettujen luonnonravintolammikoiden osalta
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puuttuvat selvitykset vahingoista, korvausten mää
ristä ja seurausvaikutuksista.

Suunnitelmaehdotuksessa oli osoitettu yh
deksän mahdollista kohdetta luonnonravin
tolammikoiden rakentamiseen. Näistä kah
deksassa oli kyse lasketun järven vesityksestä
uudelleen ja vain yhdessä tapauksessa lam
mikon padottamisesta suolle. Toisaalta
esim. Lapissa on saatu yhden kesän poikas
kasvatuksessa huomattavasti parempia kas
vatustuloksia suolle rakennetuissa kuin
luonnonjärvistä tehdyissä lammikoissa. Jat
kotutkimuksissa on todettu, että viisi esi
tetyistä yhdeksästä kohteesta ei sovellu
luonnonravintolammikon rakentamiseen.
Suunnitelmaa on tältä osin uusittu. Valtion
kalanviljelytoiminnan puitteet asettaa kala
talousviranomainen, jonka toimeksiannosta
vesihallitus rakentaa luonnonravintolammi
koita. Niiden hoidon järjestäminen kuuluu
myös kalatalousviranomaisille. Hankesuun
nittelussa selvitetään vahingot, korvaukset ja
seuraukset, kuten muutkin rakentamisedel
lytykset.

Natur- och miljövård huomauttaa, että mikäli
ryhdytään toimenpiteisiin vesiekosysteemin luon
nollisen tuotantokyvyn säilyttämiseksi ei kalastusta
tarvitse edistää luonnonravintolammikoilla. Suo
men Lohenkasvattajain Liitto toteaa, että luon
nonravintovitjely on vain eräs kalanviljelyn osa-alue
ja huomauttaa, että muut osa-alueet on suunnitel
massa unohdettu. Liiton mukaan jo tavoitteissa tu
lisi ottaa huomioon maamme vesistöjen erinomai
set edellytykset kalankasvatustoiminnalle.

Monista eri syistä vesiekosysteemin luonnol
lista tuotantokykyä tuskin voidaan kaikkial
la enää palauttaa, jotan kalanpoikasten
luonnonravintoviljelyn tarve on ilmeinen.
Toimenpidesuosituksissa on esitetty lä
hemmin selvitettäväksi Artjärven Pyhäjärven
alueen soveltuvuus kalanviljelylaitoksen si
joituspaikaksi. Vesien käytön kokonais
suunnitelmissa on kalankasvatustoimintaa
käsitelty lähinnä sen vesistövaikutusten
vuoksi. Koska alueella ei ole kalankasvatus
laitoksia ja koska alueen vesistöt eivät vir
taamien vähäisyyden vuoksi tarjoa niille
edellytyksiä ei tässä suunnitelmassa ole käsi
telty kalankasvatusta.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitto
esittää, että jatkosuunnittelussa tulisi selvittää
mahdollisuudet Tuusulanjärven säännöstelyn ke
hittämiseen siten, että päähuomion kohteina ovat
rantojen käyttö ja kalaston elinedellytykset.

Tuusulanjärvelle on valmistunut vuonna
1979 kalataloudellinen hoitosuunnitelma, jo-

ta toteutettaessa on mahdollista kehittää
säännöstelyä esitettyjen näkökohtien pohjal
ta. Keravanjoen ja Tuusulanjärven kunnos
tussuunnittelussa voidaan myös selvittää
säännöstelyn kehittämistä.

Tulvasuojelu,
Maankuivatus
Yleiset kannanotot

Helsingin kaupunki katsoo, että tulvasuojelu on
saanut liikaa huomiota näin tiiviissä suunnitelmassa
ja että vuoden 1966 tulva on niin harvinainen, että
sitä tuskin kannattaa valita laskelmien pohjaksi.
Vantaan kaupunki toteaa, ettei suunnittelualueel
la liene tarvetta esitetyn suuruisiin joki- ja vesistö
järjestelyihin, koska tarvetta on täytynyt perustella
jopa kerran 20 vuodessa esiintyvillä poikkeustulvil
la.

Suunnitelmassa esitetyt tulvasuojelutoimen
piteet painottuvat Itäiselle Uudellemaalle
Porvoonjokeen ja sen itäpuolisiin vesistöi
hin, joissa tulva-alueita on keskimäärin 31
km2 vuodessa. Suurimmalla tunnetulla tul
valla vuonna 1966 oli tulva-alueita noin 106
km2.

Itäinen Uusimaa on Pohjanmaan jälkeen
maan eniten tulvista kärsivää aluetta, minkä
vuoksi kokonaissuunnitelmassa on tulvasuo
jelukysymyksiä painotettu.

Laskelmien pohjana tulvasuojelutoimen
piteiden mitoituksessa on käytetty vakiintu
neen käytännön mukaisesti sen suuruista
tulvaa, joka sattuu keskimäärin 20 vuoden
välein. Ratkaisuvaihtoehtoja esittämällä on
pyritty saamaan eri intressipiirien näkökan
toja tulvasuojelutoimien päätöksenteon pe
rustaksi.

Alueella toimivat maatalousjärjestöt (4 kpl) esit
tävät kantanaan, ettei ehdotettuja ratkaisuja ole va
littu oikein, sillä vaihtoehtojen valinnassa tulisi läh
teä siitä, että maataloudelle koituva hyöty olisi
mahdollisimman suuri ja maanomistajiHe koituvat
haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. Ratkaisut
pitää toteuttaa yhteisymmärtyksessä maanomista
jien kanssa.

Ratkaisujen valinnassa ovat painaneet myös
muut kuin maataloudelliset intressit. Huo
mautus siitä, että ratkaisujen toteutuksen
tulee tapahtua yhteisymmärryksessä maan
omistajien kanssa, on perusteltu.

Uudenmaan läänin ympäristönsuojeluneuvotte
lukunta katsoo, että alueella on jokiluonnon tule
vaisuudesta vaikea huolehtia, mikäli kaikkiin suun-
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nitelmassa esitettyihin vesistöjärjestelyihin ryhdy
tään. Lisäksi se katsoo, että hankkeista aiheutuville
haitoille ja ekologisille haittavaikutuksille ei ole
annettu riittävästi huomiota. Natur- och mii
jövård r.f. esittää lausunnossaan varsin samanlaisia
kannanottoja kuin ympäristönsuojeluneuvottelu
kunta.

Suunnitelmasta on jätetty lausuntojen pe
rusteella pois Porvoonjokea koskevat tulva
suojelutoimenpiteet. Toteutumisvaiheeseen
edennyttä Koskenkylänjoen järjestelysuun
nitelmaa ei ole myöskään enää käsitelty. On
myös ilmeistä, että Loviisanjoen perkaukses
ta luovutaan kannatuksen puutteen vuoksi.
Tämän perusteella suunnitelmassa esitetyt
tulvasuojelutoimenpiteet voivat vaikuttaa
jokiuomiin enintään 60 km:n matkalla, eli
vain noin 6 %:iin niiden kokonaismäärästä.
Varsinaisia perkauksia olisi tästä vain noin
25 km.

Huomautus ekologisten vaikutusten se!
vittämisestä on aiheellinen ja toimenpide
suosituksia on tältä osin täydennetty.

Vesistökohtaiset kannanotot

Vantaanjoki

Vantaan kaupunki muistuttaa, ettei toimenpide
suosituksissa ole ehdotettu tulvasuojelutoimenpi
teitä Vantaanjoen osalle.

Tarkastelu Vantaanjoen tulvahaittojen pois
tamisesta osoitti tämän muodostuvan koh
tuuttoman kalliiksi saatavaan hyötyyn näh
den. Koska Vantaan muistutus saattaa silti
eräiden asuntoalueiden osalta olla perustel
tu, on se otettu huomioon toimenpidesuosi
tuksissa.

Keravanjoki

Oy Suomen Vanutehdas - finnwad Ltd. vastus
taa Keravanjoen yläjuoksulle tutkittavaksi esitetyn
Kellokosken tekojärven rakentamista mm. siksi, et
tä Kaukaankosken vesivoima häviäisi ja yhtiön
toiminta saattaisi muutenkin joutua uhanalaiseksi.
Järvenpään kaupunki katsoo, että Kellokosken
tekojärven rakentaminen tulisi liittää Keravanjoen
järjestelysuunnitelmaan Keravanjoen pienien alivir
taamien lisäämiseksi. Lisäksi kaupunki esittää
säännöstelypatojen rakentamista Keravanjokeen jo
kiuoman kuivumisen estämiseksi. Keski-Uuden
maan vesiensuojelun kuntainliiton mukaan Ke
ravanjoen järjestely tulee ottaa uudelleen suunnitet

tavaksi, kuten suunnitelmassa on ehdotettu. Ve
siensuojelun kuntainliitto korostaa myös kuntien
osuutta suunnittelussa. Keravan kaupunki pai
nottaa myös järjestelysuunnitelman tarkistuksen
tarvetta siten, että suunnitelma soveltuisi yhteen
Keravanjoen kunnostus- ja kehittämissuunnitelman
kanssa. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesien
suojeluyhdistys kiinnittää erityistä huomiota sii
hen, miten ratkaistaan Kellokosken tekojärven ve
denkorkeuden vaihtelurajat eri vuodenaikoina, ja
esittää epäilyksensä siitä, että tulvasuojelu ja voi
matalous olisivat ristiriidassa vesien virkistyskäy
tön kanssa.

Viimeiset tutkimukset ovat osoittaneet, et
tei Kellokosken tekoj ärven rakentaminen
esitetyssä laajuudessa ole perusteltua siitä
aiheutuvien huomattavien vahinkojen vuok
si. Myöhemmin tulisikin selvittää tekojär
vien rakentamismahdollisuudet Keravanjoen
yläjuoksulle erityisesti virkistyskäyttöedelly
tysten ja vesimaiseman parantamiseksi. Te
kojärviä ei ole syytä säännöstellä voimak
kaasti joen alivirtaamien lisäämiseksi, koska
niiden merkitys siinä on ilmeisen vähäinen.
Kahden säännöstelypadon rakentaminen si
sältyy Keravanjoen järjestelysuunnitelmaan.
Toimenpidesuosituksia on täsmennetty
kuntien suunnitteluosuuden osalta.

Porvoonjoki

Askola ja Porvoon mlk puoltavat järjestelysuun
nitelman toteutusta Luhtikylän tekojärven raken
tamisen käsittävän vaihtoehdon pohjalta. Hollola
ja Orimattila suhtautuvat Luhtikylän tekojärvi
hankkeen toteutukseen siitä aiheutuvien etujen ja
haittojen vertailun perusteella kielteisesti, Hollola
toistaiseksi ja Orimattila tässä vaiheessa. Hä
meen lääninhallitus yhtyy Hollolan kunnan asias
ta esittämiin käsityksiin. Maatilahallitus katsoo,
että ehdotetun toimenpiteen oikeellisuuden ar
vioiminen on vaikeata. Virkistyskäyttöhyödyt on
maatilahallituksen käsityksen mukaan arvioitu il
meisesti liian optimistisesti.

Itä-Hämeen maatalouskeskus pitää hanketta
kannattamattomana. Itä-Hämeen piirimetsälau
takunta esittää, että hankkeen toteutus tulisi rat
kaista sen perusteella, saavutetaanko riittävä yksi
mielisyys vahingonkärsijöiden ja hyödyn saajien
kesken.

Lahden kaupunki katsoo, että kannanotto
Luhtikylän tekojärven rakentamiseen vaatisi perus
teiksi alustavan ehdotuksen kustannusten jaosta.
Mikäli Porvoonjoen tulvahaittoja pyritään poista
maan, tulisi sen tapahtua tekojärven rakentamisen
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käsittävän vaihtoehdon pohjalta. Päijät-Hämeen
seutukaavaliitto pitää välttämättömänä, että tois
takymmentä vuotta jatkunut epävarma tilanne saa
daan pikaisesti päätökseen — puoleen taikka toi
seen. Vastoin maanomistajien tahtoa tekojärveä ei
tule toteuttaa.

Koska tekojärvi pääosaltaan tulisi Hollolan
ja Orimattilan kuntien alueille ja kyseiset
kunnat suhtautuvat rakentamiseen kieltei
sesti, ei hankkeen toteutukseen tule ryhtyä
vastoin em. kuntien kantaa.

Taasianjoki

Elimäen kunta puoltaa Taasianjoen tulvahaittojen
poistamista tekojärven rakentamisen sisältävän
vaihtoehdon pohjalta, koska tästä koituu muutakin
hyötyä. Elimäki esittää myös tekojärven säännös
telyrajojen muuttamista kuudesta metristä kol
meen metriin. litin kunta puoltaa myös tekojärvi
vaihtoehdon toteutusta. Kunta ei sitoudu kuiten
kaan miltään osin tämän kustannuksiin.
Ruotsinpyhtään kunta katsoo, että Taasianjoen
järjestely on erittäin kiireellinen ja se olisi toteutet
tava esitetyistä järjestelyhankkeista ensimmäisenä.
Kunta puoltaa toteutusta tekojärvivaihtoehdon
pohjalta mutta edellyttää, että joen alajuoksu (me
renpinnan tasossa) myöskin perataan tai ruopataan.
Lapinjärven kunnan lausunnossa kiirehditään
Taasianjoen järjestelyhankkeen toteutusta. Kunta
esittää myös joen alajuoksun ruoppausta.

Helsingin yliopiston kasvimuseo, Kymen
läänin ympäristönsuojelun tarkastaja ja Poh
jois-Kymen Luonto huomauttavat, että tekojär
veksi kaavaillulla alueella on kolme neljästä erään
Suomen harvinaisimmista kasvilajeista, taponleh
den, tunnetusta kasvupaikasta. Lausunnoissa huo
mautetaan, että suunnitelmassa esitetyt vedenpin
nan korkeusvaihtelut ovat siksi suuria, että vakiin
tunutta rantaa ja siihen kuuluvaa vesi- ja rantakas
villisuutta tuskin syntyy. Lausunnoissa esitetään
myös, että vesihallitus pyrkisi löytämään Taasian
joen järjestelylle vaihtoehdon, jossa jokiuoma säily
tettäisiin mahdollisimman luonnonmukaisena ja
tekoallasta ei rakennettaisi. Itä-Uudenmaan seu
tukaavaliitto ja Kouvolan maatalouspiiri puol
tavat hankkeen toteutusta tekoj ärvivaihtoehdon
pohjalta.

Taasianjoen vesistön tulvahaittojen poista
miseksi ei nykyään ole löydettävissä muita
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kuin
suunnitelmassa esitetyt. Vastaavan tekojär
ven rakentaminen muualle ei ole mahdollis
ta, koska tällöin joko maaston topografia tai
valuma-alueen pienuus muodostavat sille

esteen.
Vesihallituksen toimesta suoritetun alu

een kasvillisuuskartoituksen yhteydessä on
löydetty yksi uusi taponlehden kasvualue
tekojärvialueen ulkopuolelta Kontojan var
resta. Järven ulkopuolelle jää näin ollen ai
nakin kaksi taponlehden kasvualuetta sekä
osia veden alle jäävistä kasvualueista.

Koska kaikki vaikutusalueen kunnat
puoltavat hanketta ja paikalliset asukkaat
ovat suhtautuneet siihen myönteisesti, esite
tään järjestely toteutettavaksi tekojärvivaih
toehdon pohjalta. Toimenpidesuosituksia
on täydennetty, jotta jatkosuunnittelussa
kiinnitettäisiin erityistä huomiota tekojär
ven ja perkausten haitallisten ekologisten
vaikutusten selvittämiseen ja poistamiseen
tai lieventämiseen. Tekojärven säännöstely-
rajojen väliä on pienennetty kuudesta met
ristä kolmeen metriin. Joen alajuoksun
puhdistusluonteinen perkaus on myös sisäl
lytetty suunnitelmaan.

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu ja
hoito

Museovirasto toteaa, että kokonaissuunnitelmassa
ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota alueella ole
viin muinaismuistolain (295/ 1963) nojalla rauhoi
tettuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Suurin
osa alueella olevista muinaisjäännöksistä sijaitsee
kuitenkin lähellä vesimaisemaa. On pidettävä erit
täin suurena puutteena, että suunnitelmasta on jä
tetty pois Uudenmaan kulttuurimaisemalle sellaiset
ensiarvoisen tärkeät suojelualueet kuin Vantaanjo
kilaakso sekä Mustijoen, Porvoonjoen, Sipoonlah
den ja Pernajanlahden useita tärkeimpiä yksittäisiä
historiallisia ja rakennustaiteellisia suojelukohteita
käsittävät kulttuurimaisemat.

Uudenmaan läänin ympäristönsuojelun neu
vottelukunnan mielestä perustiedoista puuttuvat
tiedot alueen vesiluonnon ominaisuuksista, järvi
tyypeistä ja rantaekosysteemeistä esim. niityistä,
pensastoista ja joenvarsilehdoista, jotka monin pai
koin luonnehtivat Keski- ja Itä-Uudenmaan vesi-
luontoa. Neuvottelukunnan käsityksen mukaan
hankkeista aiheutuville haitoille ja ekologisille hait
tavaikutuksille ei ole annettu riittävän paljon pai
noa.

Pohjois-Kymen Luonto toteaa, että vesistöjen
kunnostamisessa on noudatettava suurta varovai
suutta, jottei tärkeitä luonnonarvoja menetetä.
Tekoj ärvien rakentamisohjelmaa on supistettava
huomattavasti ja ennen lopullisia päätöksiä on al



lasalueiden luonnonarvot ja niiden merkitys selvi
tettävä monipuolisesti. Yhdistyksen mielestä myös
jokien perkaukset on supistettava mahdollisimman
vähiin.

Espoon kaupungin ympäristönsuojelulauta
kunta katsoo, että kokonaissuunnitelman tulisi si
sältää vesitalousasiantuntijoiden suositukset mah
dollisimman ympäristöystävällisen rakentamisen
aikaansaamiseksi.

Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelun ja
hoidon toimenpidesuosituksia on tarkistet
tu. Suunnitelmatekstiä on myös täydennet
ty. Suunnitelman pemstiedoissa on ollut
käytettävissä erillisselvitys mm. alueen järvi
tyypeistä sekä vesiluonnon ja vesimaiseman
yleispiirteistä. Vesien käytön kokonaissuun
nitelmien yhteydessä ei ole mahdollista tut
kia alueen vesiluonnon ja vesimaiseman koh
teita yhtä tarkasti kuin hankesuunnittelussa.

153 Liite 3/11

Merkittävissä vesirakennushankkeissa on
mm. museovirastoa kuultu viimeistään vesi-
lain mukaisessa katselmustoimituksessa.
Suunnitelmaa tarkistettaessa on ehdotettu
jen tekojärvien ja perkausten määrää supis
tettu.

Merenpohjan sora- ja hiekkavarojen
käyttö

Suunnitelmassa ehdotettua rannikon merihiekan
käyttöä koskevan yleissuunnitelman laatimista piti
17 lausunnonantajaa tarpeellisena neljän maatalous
järjestön katsoessa sen tarpeettomaksi. Toimenpi
desuositukset on tältä osin säilytetty ennallaan, ts.
suunnitelman laatiminen on katsottu tarpeelliseksi.
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BILAGA 4

SAMMANDRAG AV UTLÅTANDENA OM FÖRSLAGET TILL
TOTALPLAN FÖR VATTENANVÄNDNINGEN 1 MELLERSTA OCH
ÖSTRA NYLAND (VATIENSTYRELSENS RAPPORT N:o 161) SAMI
ARBETSGRUPPENS BEMÖTANDE AV DEM

Inledning

Försiaget till totaipian för vattenanvändningen i
Mellersta och Ostra Nyland sändes i mars 1979 på
remiss till olika myndigheter, områdets kommuner
samt organisationer, inrättningar och företag vilkas
verksamhet berör planeringsområdets vattendrag
etier deras användning. Totait anhölis om 11$
utiåtanden och 74 inkom. Svarsprocenten var
således 63. Utiåtande gavs av: Planeringsavdei
ningen vid statsrådets kansli, jordbruksstyrelsen,
sjöfartsstyrelsen, Havsforskningsinstitutet, musei
verket, järnvägsstyreisen, Vilt- och fiskeriforsk
ningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,
Centraien för Turistfrämjande, Länsstyrelsen i
Nylands iän, Länsstyreisen i Tavastehus iän,
Delegationen för Nylands läns miijövård, Kym
mene iäns miljövårdsinspektör, Artsjö kommun,
Askola kommun, Elimäki kommun, Esbo stad,
Helsingfors stad, Hollola kommun, Hyvinge stad,
Itis kommun, Järvenpää stad, Grankulla stad,
Kervo stad, Lahtis stad, Lappträsk kommun,
Loppis kommun, Mörskom kommun, Nastola
kommun, Nurmijärvi kommun, Orimattila kom
mun, Pernå kommun, Borgnäs kommun, Borgå
landskommun, Borgå stad, Pukkila kommun,
Riihimäki stad, Strömfors kommun, Tusby kom
mun, Vichtis kommun, Vanda stad, Uudenmaan
maakuntaliitto, Itä-Hämeen maatalouskeskus, Uu
denmaan maatalouskeskus, Nylands Svenska Lant
brukssällskap, Helsingin maatalouspiirin maata
loustoimisto, Helsingfors Svenskspråkiga lant
bruksdistrikt, Hämeenlinnan maatalouspiiri, Kou
volan maatalouspiiri, Keskusmetsälautakunta Ta
pio, Helsingfors distriktsskogsnämnd, Itä Hämeen
piirimetsälautakunta, Helsingfors regionplansför
bund, Ostra Nylands regionplansförbund, Kanta-
Hämeen seutukaavaliitto, Päijät-Hämeen seutu
kaavaliitto, Kommunalförbundet för MeUersta
Nylands vattenskydd, Pääkaupunkiseudun vesi Oy,
Centralförbundet för fiskerihushållning. Nyiands
fiskarförbund, Uudenmaan kalamiespiiri, Nylands
fiskargillens och föreningars förbund, finlands
laxodlarförbund, Natur- och miljövård, Svenska
Lantbruksproducenternas centralförbund, Nylands
svenska lantbruksproducentförbund, Vantaanjoen
ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, Vesiyh
distys, Industrins Centralförbund, Oy Alko Ab,
Imatran Voima Oy, Kymi Kymmene Oy Ab,

Neste Oy, Suomen Vanutehdas Oy-Finwad Ltd
och Oy Tampella Ab.

Utlåtande avgavs ytterligare av: Päijät-Hämeen
maakuntaliitto, Svenska lantbrukssällskapens för
bund, litin maataloustuottajat, Helsingfors Uni
versitets botaniska museum, Pohjois-Kymen luon
to, Nurmijärven Nuorkauppakamari, Isojärven Ve
siensuojeluyhdistys ry, Siippoon kylätoimikunta,
Martti Kuronen m.fl., Leila Koivula m.fl. och
Väinö Heino.

Denna bilaga innehåller ett sammandrag av
utlåtandena grupperade enligt frågeställning och
huvudsakligen i enlighet med totalplanförslagets
innehållsförteckning. Utlåtandena har inte upp
repats ordagrant. 1 sammandraget har tonvikten
lagts vid sådana ställningstaganden som har avvikit
från de i planförslaget framställda. Utlåtanden som
förenat sig om planen, eller delar av sådana, har
refererats endast beträffande frågor av aura största
bärvidd. 1 utlåtandena gjordes också ett stort antal
rättelser och preciseringar av planförslagets siffer
oa. detaljuppgifter. De har beaktats vid planens
revidering, men de har inte nämnts i detta
sammanhang.

Till sammandragen av utlåtandena för varje
ämnesgrupp har bifogats arbetsgruppens bemö
tande.

Alimänna anmärkningar

Delagationen för Nylands Iäns miljövård, Esbo
stad och Kanta-Hämeen seutukaavaliitto anser
att planeringen av vattenanvändningen och av
jorddispositionen borde fås i närmare kontakt med
varandra.

Det är motiverat att förbättra kontakten mellan
pianeringen av vattenanvändningen och av
jorddispositionen, varför ökad uppmärksamhet
borde fästas vid denna fråga.

Natur- och mlljövård r.f. anser planen vara
ytterst teknokratisk präglad och att man fäst för
liten vikt vid vattnens naturtillstånd och åter
ställandet därav. Centralförbundet för fiskeri
hushållning anser att planens tyngdpunkt ligger
för mycket på byggande och att fiskerihus
hållningen inte har rönt tillräcklig uppmärksamhet.

Några av områdets specialproblem såsom över
svämningar, sjöfattigdomen samt den ringa
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lågvattenföringen har medverkat till att ge
planen ökad tonvikt på byggande. 1 den
reviderade planen har likväl bl.a. en del av de
föreslagna översvämningsskyddsåtgärderna (Bor
gå å) lämnats bort. Pianeringen av fiskerihus
hållningen hör inte till vattenförvaltningens
uppgifter, varför den endast indirekt kan
påverka fiskerihushållningens utveckling.

Helsingfors, Lahtis och Riihimäki städer, Nur
mijärvi kommun samt Helsingfors, Kanta
Häme och Päijät-Häme regionplansförbund
anser att planens befolkningsprognoser är för
åidrade, varför de ger en felaktig utgångspunkt
bl.a. för VA-pianeringen. Centralförbundet för
fiskerihushållning, Uudenmaan kalastuskuntien
ja -seurojen liitto samt Nylands fiskarförbund
anser att de delar av pianen som berör fiskerihus
hållningen baserar sig på ett relativt begränsat och
delvis föråldrat material.

Att basuppgifterna föråldras hör till de problem
med en pian av den här arten, som inte helt och
hållet kan avlägsnas. Vid revideringen av planen
har befolkningsprognoserna korrigerats till tids
enlig nivå och bl.a. de tillägg och preciseringar
som framförts i utlåtandena beaktats. Over
dimensionerade prognoser inverkar inte i lika
hög grad på valet av lösningar som på
tidtabellen för deras förverkligande.

Tusby kommun, Päijät-Hämeen maakuntaliitto
och Pohjois-Kymen Luonto anser, att lokal
sakkunskap inte är titlräckligt representerad i
planeringen.

1 delegationen har kommunerna representerats
av regionplansförbunden. En direkt kommunal
representation i delegationen skulle i praktiken
(35 kommuner) ha varit svår att realisera. Om
de viktigaste lösningarna har särskilt förhandlats
med ifrågavarande kommuner.
Strävan har varit att som remissinstanser välja
de organisationer som ger största täckning på
lokal nivå elier de riksomfattande organisationer
som representerat dem.

Helsingfors regionplansförbund, Kommunaiför
bundet för Mellersta Nylands vattenskydd,
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu
yhdistys, Uudenmaan maakuntaliitto och Kervo
stad anser att kostnadsfördelningen för åtgärderna
mellan staten och övriga intressenter bör utredas.

Totalpianeringen av vattenanvändningen är en
vägledande pianering, som skapar riktlinjerna
för en mera detaljerad planering. Man har gått in
för flexibia åtgärdsrekommendationer, som i
regel endast anvisar målsättningen och de
viktigaste principerna för dess förverkligande. 1
planens kapitel 7 ges generella anvisningar om
vilka instanser som borde ombesörja förverkli

gandet av de föreslagna lösningarna.

Vattenförsörjningen

Helsingfors regionplansförbund, Esbo, Hyvin
ge, Kervo och Lahtis städer samt Askola
kommun har fäst uppmärksamhet vid grundvatten
skyddet och bl.a. betonat vikten av att utveckla
iagstiftningen, behovet av effektivare samarbete
mellan olika myndigheter, olika skyddsmöjligheter,
ersättandet av gruset från åsarna mcd grustill
gångarna på havsbotten och vikten av att oljecister
nerna granskas med regelbundna intervaller.

Alla ovannämnda synpunkter på skyddet av
grundvattnet är ägnade att öka de alimänna
förutsättningarna för ett effektivt grundvatten
skydd. Eftersom det är fråga om en totalpian,
har det p1 denna planeringsnivå ansetts till
räckligt att endast definiera de grundvatten
områden som mest brådskande borde skyddas
mcd tanke p1 samhällenas vattenförsörjning.

Vanda stad har fäst uppmärksamhet bl.a. vid de
krav som bör ställas p1 vattenförsörjningens
beredskap för krissituationer. Enligt staden kan ett
vattenverk anses fylla kristida krav, om tillgången
till rent vatten är sI stor, att man under kristider
kan hålla igång åtminstone något slags huvudnät,
varvid vatten kan distribueras åt konsumenterna
från distributionspunkter längs nätet. Dessutom
påpekar staden, att Vanda ås vattendragsområde
inte i sin helhet behöver skyddas som vattendrag
för vattenförsörjning.

De synpunkter som Vanda stad framför är värda
understöd och har beaktats vid behandiingen av
kristida vattenförsörjning. Vanda ås vattendrags
område behöver skyddas för vattenförsörjning
endast till den del, som ligger ovanför Pitkä-
koski vattenverks vattentäkt.

Delegationen för Nylands läns miljövård anser
att det inte finns råd till att öka vattenför
brukningen från nuvarande nivå, utan vatten bör
användas sparsamt och cirkuleras effektivt, speci
elli inom vattenfattiga och tätt bebyggda områden.

Bland de åtgärder som syftar till besparing av
vatten har cirkulation av vattnet i industrian
läggningar, m.a.o. återanvändning, visat sig vara
ett i många sammanhang speciellt användbart
och effektivt sätt att spara p1 vatten. Industrin
inom planeringsområdet borde därför gå in för
att effektivera sina på vattencirkulation baserade
sparåtgärder. Däremot kan en återanvändning av
bosättningens avloppsvatten som råvatten för
vattenverken inte ens efter en effektiv behand
ling godkännas på grund av de hälsorisker som
det medför.
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Borg stad anser, att man vid ordnandet av
stadens vattenförsörjning ännu biir tvungen att
rätt ansenligt kompiettera den naturliga avkast
ningen från Borgbackens grundvattenförekomst
genom att infiitrera konstgjort grundvatten från
Borgå å.

Vattnet i Borgå å belastas av det behandiade
avloppsvattnet från Lahtis stad och dessutom av
avloppsvattnet från bosättningen och textil
industrin i Orimattila. De okända hälsoriskerna
exempelvis vid användning av Borgå s vatten
som råvatten för tillverkning av konstgjort
grundvatten är exceptionellt stora. En perma
nent användning av Borgå ås vatten som
råvattenkälla för ett vattenverk kan inte anses
acceptabel.

Riihimäki stad konstaterar att stadens grund
vattentillgångar är tillräckliga för att tillgodose det
beräknade vattenbehovet. Vid behov kan de
naturliga grundvattentillgångarna kompietteras
genom infiltrering av konstgjort grundvatten. Av
denna orsak anser staden det vara viktigt, att
vattenkvaliteten i Hirvijärvi, som ligger inom
Vanda ås vattendragsområde och som lämpar sig
till råvattenkälla för konstgjort grundvatten, be
varas åtminstone på nuvarande nivå.

På grund av de olägenheter som en effektiv
grundvattentäkt medför kan det vara till fördel
att mot siutet av prognosperioden komplettera
grundvattnet med konstgjort grundvatten. Där
för borde Hirvijärvi som ett alternativ till
Päijännetunneln bevaras som en för vattenför
sörjning användbar råvattenkälla, under förut
sättning av att behovet av konstgjort grund
vatten är relativt litet.

Nurmijärvi kommun konstaterar att vatten frn
Sääks;ärvi inte kan användas för infiltrering av
konstgjort grundvatten på grund av de begräns
ningar av vattenståndet i Säaksjärvi som ingr i det
av högsta förvaltningsdomstolen fastställda be
slutet om tillstånd till vattentäkt från den ås som
gränsar till sjön.

Vid vattentäkt från åsen invid Sääksjärvi inom
de av tillståndsbesluten tillåtna gränserna fiitre
ras under vissa förhåHanden vatten från Sääks
järvi genom åsen till vattentäkten. Av denna
orsak bör Sääksjärvi bevaras som ett för
vattenförsörjning lämpligt vattendrag.

Helsingfors stad kritiserar den prognos för
stadens vattenförbrukning som ingår i planen och
anser att den befolkningsprognos, som använts

som bas för den kalkylerade totalkonsumtionen, är
alltför låg.

Helsingfors och några andra kommuners be
räknade vattenbehov reviderades neråt i planens
slutskede, eftersom både prognoserna för den

specifika vattenkonsumtionen och för befolk
ningstillväxten uppenbarligen var ansenligt
överdimensionerade.
Arbetsgruppen har ansett det vara skäl att
revidera grunderna för prognosen och uppgöra
nya prognoser för vattenförbrukningen till den
del den gäller bosättningen. På Helsingfors stads
lösningar av sin vattenförsörjning har revi
deringen inte inverkat. Den uppskattning av
Helsingfors vattenbehov som ingick i planför
siaget har vid planens slutiiga revidering i någon
mån ökats berräffande befolkningstillväxten.

Vattnens belastning och
vattenskyddet
Statsrådets kansii framhåller i sitt utlåtande att
planen på en utsläppstunnel till Enskär verkar
ytterst byggnadskrävande och tungrodd, och före
slår att även andra alternativ borde undersökas,
exempelvis rening av strandvattnen genom vatten
cirkulation.

Det beslut, som Västra Finlands vattendomstol
har beviljat Helsingfors stad för avledning
dess avloppsvatten och som för närvarande är
underkastat besvär beträffande tunnelns bygg
nadstidtabell, ersättningar och kompensationer,
är i enlighet med planförsiaget. En förutsättning
för den restaurering av Helsingfors havsvikar
som statsrådets kansli i sitt utlåtande förordar
är, att avloppsvattenbelastningen elimineras från
ifrågavarande havsvikar.

Esbo stad, Esbo miljövårdsnämnd och Uuden
maan kalamiespiiri framhåller att det avlopps
vatten som skall avledas via Enskärstunneln bör
renas tillräckligt.

1 planen förutsätts att avloppsvattnet innan det
leds in i tunnein behandlas på en nivå som
motsvarar effektiv simultanfällning.

Vanda stads tekniska nämnd anser att tidtabellen
för byggandet av Enskärs utsläppstunnel är alltför
forcerad och föreslår att den borde tas i bruk först
vid slutet av 1980-talet.

Ur vattenskyddssynpunkt borde avledandet av
avloppsvatten till strandvattnen kring Helsing
fors stoppas så snart som möjligt. Enligt högsta
förvaltningsdomstolens beslut bör tunneln fås i
bruk i början av år 1987 (HFD 20.11.1980).

Enligt Helsingfors stads byggnadskontors och
Vanda stads tekniska verks utlåtanden borde
begreppet “effektiv simultanfällning” preciseras.

Med begreppet avses en rikligt dimensionerad
anläggning för simultanfällning, där en sådan
behandlingsnivå kontinuerligt kan uppnås, att
BS7 värdet för det avloppsvatten som leds ut
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i ett vattenområde är 20...25 mg 02/1 och
fosforhalten 0,7...1 ,0 mk P/1 (pianförsiaget det II
s. 56).

Delegationen för Nylands läns miljövård och
Helsingfors stads vattenverk anser de krav som
ställts på avloppsvattenbehandlingen otillräckliga
och förutsätter att behandlingsmetoden borde vara
efterfällning.

1 pianen har för stora och medeistora tätorter
förutsatts en behandlingseffekt som motsvarar
effektiv simultanfällning eller nästan samma
reningsnivå som med efterfällning. Dessutom
förutsätts av dem som mest belastar vatten
dragen att de effektivt minskar kvantiteterna av
ammoniumkväve. Med ett rikligt dimensionerat
simultanfällningsverk kan man minska mängden
ammoniumkväve betydligt effektivare än i ett
efterfällningsverk. Om olägenheterna vid ut
släppsområdet visar sig större än väntat eller om
vattenanvändningen så kräver har man även
förutsatt en effektivering av behandiingen.

Svenska Lantbruksproducenternas Centralför
bund och Nylands svenska lantbruksproducent
förb und föreslår att avloppsvattnet från Hyvinge
borde aviedas till Ridasjärvi, eller ovanför den.

Aviedandet av stora mängder avloppsvatten
till Kervo å övre lopp är inte ändamålsenligt, då
det skulle eliminera verkningarna av redan
genomförda vattenskyddsåtgärder, som krävt
stora investeringar. Just nu håller man på att
uppgöra restaureringsplanen för Kervo å. Åt
gärderna för restaureringen fordrar, att av
loppsvattenbelastningen begränsas så mycket
som möjligt.

Lahtis stad och Päijät-Hämeen seutukaavaliitto
föreslår i sina utlåtanden att också på Hollola
kommun borde ställas förpliktelse att använda
utspädningsvatten.

Mängden avloppsvatten från Hollola utgjorde år
1976 endast ca 3 % av avloppsvattnet från
Lahtis. Om belastningens proportioner avsevärt
ändras borde man överväga att också förelägga
Hollola kommun utspädningsförpliktelse.

Lahtis stad framhåller att det inte torde vara skäl
att bygga luftningstrappor innan man efter ut
vidgningen av reningsverket i Ali-Juhakkala i
praktiken har konstaterat att sådana behövs.

Genom kalkyler över syrejämvikten har man
konstaterat att luftningstrappor behövs också
efter det reningsverket i Ali-Juhakkala har
utvidgats och effektiverats.

Lahtis stad samt Vantaanjoen ja Helsingin
seudun vesiensuojeluyhdistys framhåller att
kravet på kväveavskiljning inte är tillräckligt
motiverat och att man ännu inte känner till dess
verkningar. Å andra sidan framhåller Borgå stad

att man vid behandlingen av Lahtis stads avlopps
vatten borde vidtaga förberedelser för en effek
tivare kväveavskiljning, för att råvattnet i Borg
backens vattentäkt i Borgå skall bevaras rent.

1 planen har endast föreslagits att mängden
ammoniumkväve för vissa belastares del borde
minskas. Ammoniumkvävets skadliga verknin
gar på vattendragen är välkända. Borgå stad har
använt vatten från Borgå å som råvatten för
konstgjort grundvatten. Staden håller som bäst
på att övergå till att utnyttja grundvattentill
gångarna i stadens östra delar för sin vattenför
sörjning. Därefter pumpas frn Borgbackens
vattentäkt endast naturligt grundvatten. Kost
naderna för avskiljningen av ammoniumkvävet
och nyttan därav bör utredas.

Lahtis stad framhåller att det är oskäligt att kräva
att staden tryggar tillgången på drickbart dricks
vatten för boskapen.

Eftersom vattnet i Borgå å inte numera ens
ovanför Lahtis stads utsläppsplats för avlopps
vatten uppfyller kvalitetskraven på dricksvatten
för boskap kan man inte i detta skede kräva att
ifrågavarande åtgärd fötwerkligas.

Borgå stad påpekar att det inte är möjligt för den
att effektivera sin avloppsvattenbehandling före
medlet av 1980-talet.

Enligt sitt tillstånd för avledning av avlopps
vatten, som vunnit laga kraft, bör Borgå
effektivera sin avloppsvattenbehandling före
utgången av år 1984.

Statsrådets kansli, Havsforskningsinstitutet,
Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Lahtis och Vanda
städer, Esbo stads miljövårdsnämnd, Vantaan-
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
och Industrins Centralförb und har fäst uppmärk
samhet vid diffusionsbetastningens betydelse för
vattenkvaliteten i vattendragen och vid att tillräck
liga åtgärdsrekommendationer för att minska den
inte framförs.

För att eliminera den belastning som förorsakas
av den spridda bosättningen är i synnerhet
åtgärder från de kommunala vattennämndernas
sida viktiga. Det har tillsvidare varit svårt att
minska den naturliga belastningens andel. Möjlig
heterna 2tt minska diffusionsbelastningen har
behandlats i den reviderade planen.

Industrins Centralförbund anser att målsätt
ningen för vattenskyddet är okiar. Reningsalterna
tiv för avloppsvatten har utretts utan att man
tänkt över eller motiverat reningsbehovet och dess
betydelse för vattendraget. Rekommendationen för
hindrandet av 2tt till sina verkningar okända
ämnen kommer ut i vattendragen anser förbundet
helt orealistisk och ogrundad.

Utredningar beträffande behovet av att med
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tanke på vattendragets toleransförmåga minska
de viktigaste belastningsfaktorerna har på grund
av problemets svårighetsgrad tilisvidare endast i
ringa omfattning gjorts för enskiida vattendrags
områden. Därför har rekommendationerna för
minskning av avloppsvattenbelastningen i
pianen övervägts på basen av principer av mera
alimän karaktär med beaktande av utsläpps
vattendragets tillstånd och användning samt
belastningens storlek jämte de teknisk-eko
nomiska förutsättningarna för att minska den.
Det vattenlagsenliga förhandsanmälningsför
farandet samt tillståndsansökningarnas behand
ling i vattendomstol förutsätter en viss grad av
kännedom om verkningarna av samtliga de
ämnen som avloppsvattnet innehåller.

Imatran Voima Oy framhåller att de upp
skattningar av kylvattnens verkningar som ingår i
pianen till största del har gjorts innan tillräckliga
forskningsresultat under den tid kraftverket varit
igång funnits tillgängliga. Eftersom bolaget anser
prognoserna överdrivna anhåller det, att de ersätts
med de erfarenheter och forskningsresuitat som
erhållits under den tid kraftverket varit igång.

De siffror som framläggs i planen ger en bild av
temporära situationer då temperaturen har ökat,
medan åter bolaget har utrett genomsnittliga
verkningar. Dessutom har temperaturstegringar
nas ailmänna verkningar förklarats i planför
siaget.
Vid observationer år 1979 har man i Hästholms
fjärden konstaterat 1—4 °C högre temperaturer
nästan året om än på andra observationsplatser.
Hästholmsfjärdens syresituation har också de
senaste åren befunnits försvagad. Syrebristen i
underskiktet har lett till att växtnäringsämnen
från bottenstammet delvis löst sig. Utvecklingen
bör anses ofördelaktig.

Vattnens rekreationsbruk
Allmänt rekreationsbruk

Esbo stad framhåller den ringa tillgången på fri
havsstrand längs sin kust och påpekar att pianen
borde föreslå, att åtminstone de här stränderna
borde bevaras obebyggda och i naturtillstånd.
Enligt staden borde pianen även innehålla ett
försiag till uppgörande av en pian för rekreations
bruk av Sommarö-området i Esbo med beaktande
av vad dess natur tål.

Totalplanen innehåller bägge Esbo stads förslag.
Enligt åtgärdsrekommendationerna borde de
kvarvarande (fria) strandområdena inom om
rådet (Mellersta Nyland) i sin helhet reserveras
för allmänt rekreationsbruk och huvudstads

regionens strandzon inkiusive de närbelägna
holmarna utvecklas till ett regionalt område för
närrekreation genom att uppgöra detaljerade
planer för strändernas och närholmarnas an
vändning.

Restaurering av vattendrag och havsvikar

Vanda stad ppekar att Vanda ås hela vatten
dragsområde vid pianeringen av dess restaurering
och utveckling borde behandlas som en heihet,
även om beslutet om var restaureringsåtgärderna
inleds fattas senare.

P1 valet av de delar av Vanda 15 vattendrag som
utsetts till förstahandsobjekt för planering har
inverkat deis de förutsättningar, som de redan
realiserade omfattande vattenskyddsåtgärderna
har skapat, och dels deras betydelse som
praktiskt taget de enda närvattnen för vissa
bosättningscentra. 1 Kervo å kan dessutom
restaureringsåtgärderna sammankopplas med
aktuella åtgärder för översvämningsskydd. Ifråga
varande kommuner inklusive Vanda har även
redan grundat en gemensam organisation för
restaurering och utveckling av Kervo 1 och
Tusby träsk.

Statsrådets kansii föreslår att Djurgårdsviken och
Kaisaniemiviken skall tas med bland de havsvikar
som först restaureras. Esbo stad föreslår att den i
Esbos generalplan som fågelskyddsobjekt utmärkta
och även internationelit kända Bredviken inklu
deras i restaureringsprogrammet samt att Lippa
järvi medtas bland de sjöar som i första hand
restaureras. Riihimäki föreslår att Paalijärvi tas
med bland de första restaureringsobjekten. Van
taanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh
distys föreslår att Vaikjärvi och Rusutjärvi på
basen av de färskaste uppgifterna om deras vatten
kvalitet stryks från förteckningen.

Dessa förslag har med undantag av Bredviken
inkluderats i totalplanen. Bredviken har inte
fogats till förteckningen, eftersom den enda
restaureringsåtgärd som på gnind av vikens
värdefulla fågelfauna torde komma i fråga är att
minska belastningen, vilket redan föreslås i
planen.

Ökning av lågvattenföringen

Helsingfors stad samt Vantaanjoen ja Helsingin
seudun vesiensuojeluyhdistys motsätter sig för
slaget att fortsätta regleringen av sjöarna i Vanda
ås övre lopp enhigt tidigare praxis även efter det
Helsingfors har övergått till att använda sig
vatten från Päijänne. De påpekar att anlitandet av
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ifrågavarande sjöar som reservsystem för vattenför
sörjningen tillsammans med Hiidenvesi förutsätter
att sjöarnas vattentillgångar bibehålls på en så hög
nivå som möjligt, dvs. att en s.k. övregräns
reglering genomförs.

Okningen av Vanda ås lågvattenföring har under
torra och medeltorra somrar huvudsakligen
baserats pä användningen av Kytäjätwis sommar
tida regleringsreserv (0,7 m). 1 de andra
regierade sjöarna har man också hittilis iakttagit
övregränsreglering. Om man skulle övergå
därtili i Kytäjärvi skulle det enligt observationer
åren 1961—1975 betyda, att den medelvatten
föring som sommartid rinner ut från Kytäjärvi
skulle minska med i medeltal 100 lis. En sådan
minskning av vattenföringen skulle inte i högre
grad påverka Vanda ås mellersta och nedre lopp,
men den skulle ha uppenbara verkningar i
Kytäjoki samt även i Vanda ås övre lopp genom
att utspädningen av Riihimäkis och Hyvinges
avloppsvatten skulle försämras.
Pä basen av föreliggande utredningar kan
arbetsgruppen inte stöda en övregränsreglering,
åtminstone inte i Kytäjärvi. Frågan borde
utredas i detalj med beaktande av de behov som
vattenförsörjningen, rekreationsbruket av
sjöarna sanit de nedanför befintiiga delarna av
vattendragen ställer. Åtgärdsrekommendationer
na har till denna del kompletterats.

Helsingfors stad, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
samt Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesien
suojeluyhdistys påpekar att de framlagda kostnads
kalkylerna om användningen av Päijännevatten för
att öka lågvattenföringen i Vanda ås vattendrag ger
en vilseledande uppfattning om kostnadernas
verkliga storlek. Avgivarna av dessa utiätanden
förutsätter att ett dylikt nytt intresse i samband
med Päijänneprojektet i enlighet med sin andel
deltar i samtliga projektets kapital- och drifts
kostnader.

Som bas för de kostnadskalkyler som presente
rats i planförslaget har använts den national
ekonomiska tilläggskostnadsprincipen, varvid de
redan realiserade kapitalkostnaderna inte har
beaktats. Om frågan skärskådas från delägar
kommunernas synpunkt, förutsätter avledning
av vatten till Vanda ås vattendrag att också
kapitalkostnaderna granskas, dvs. inkomst
överföringar mellan kommunema, såframt
någon annan överenskommelse inte kan nås.

Byggandet av konstgjorda sjöar

Uudenmaan Maakuntaflitto, Natur- och miljö
vård, Svenska lantbruksproducenternas central
förbund och Nylands svenska lantbruksprodu

centförbund framhåller, att det inte finns något
behov av att bygga konstgjorda sjöar inom
området. Delegationen för Nylands läns miljö
vård anser att motiveringarna för planering av
konstgjorda sjöar verkar orealistiska. De övriga
avgivarna av utlåtanden har ansett byggandet
behövligt eller har tagit ställning endast till
enskiida objekt.

Orimattila kommun anser att det inte finns
behov att bygga Viljaniemi, Rauhaniemi och
Kalliojärvi konstgjorda sjöar. Esbo stad anser inte
byggandet av Marängens konstgjorda sjö förnuftigt
på grund av det stora antalet sjöar i Esbo och dess
vidsträckta kustområde samt de tekniska byggen
som finns på området. Siippoon kylätoimikunta
motsätter sig byggandet av Siippoo konstgjorda sjö
bl.a. på grund av de ansenliga skador som det
skulle förorsaka.

Ovannämnda ställningstaganden har beaktats
genom att från planen stryka rekommenda
tionerna om ifrågavarande objekt.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu
yhdistys samt Nurmijärvi kommun är av den
åsikten, att de konstgjorda sjöarna i Koirasuolen
oja, Matkunoja och Klövskog inte lämpar sig för
rekreationsbruk på grund av vattnets nuvarande
kvalitet. Nurmijärvi kommun föreslår likväl att
avloppsvattenproblemet för Klövskog konstgjorda
sjös del kan elimineras genom att avieda utsläpps
röret från Klövskogs reningsverk till en plats
nedanom dammbyggnaden. Leila Koivula mot
sätter sig tillsammans med 12 andra jordägare i
området byggandet av Klövskogs konstgjorda sjö
och jordbrukare Väinö Heino byggandet av
Matkunoja konstgjorda sjö, på grund av de
ansenliga skador som de skulle förorsaka samt den
avloppsvattenbelastning som skulle drabba dem.
Oy Alko Ab framför som sin ståndpunkt, att
Koirasuolenoja konstgjorda sjö inte kan bli trivsam
och användbar på grund av dikets ringa vatten
föring och stora avloppsvattenbelastning.

Arbetsgruppen har då den uppgjort sina förslag
varit medveten om olägenheterna med avlopps
vattnet. De kan likväl under årens lopp minska
eller rent av helt försvinna. Avsikten med
försiagen har närmast varit att anvisa tekniskt
byggdugliga objekt för kommunerna.
Koirasuolenoja och Matkunoja konstgjorda
sjöar har på basen av utiätandena strukits ur
pianen. Beträffande Klövskogs konstgjorda sjö
har den tidigare rekommendationen att bygga
den lindrats till en rekommendation att utreda
möjligheterna att bygga den.

Hyvinge stad päpekar att från förteckningen över
konstgjorda sjöar som skall byggas har utelämnats
Åviks dammbassäng i Vanda å samt Kapula och



Bilaga 4/7 160

Tehtaansuo konstgjorda sjöar, som staden Iåtit
utreda. Nurmijärvi kommun och Uudenmaan
kalamiespiiri föreslår att den torrlagda Nurmijärvi
delvis skall fyllas med vatten. Kommunen nämner
dessutom Leppälampi som ett nytt projekt för en
konstgjord sjö, beträffande vilket kommunen har
uppgjort en preliminär pian. Vanda stad föreslår
att till åtgärdsrekommendationerna skall tilläggas
ett omnämnande om de bassänger för rekreations
bruk som planerats i Kervo å.

Åviks dammbassäng och de i Kervo å pianerade
bassängerna är relativt små terrasseringsbas
sänger som kan byggas också på mänga andra
ställen, varför de inte har inkluderats i för
teckningen över konstgjorda sjöar. Inte heller
Kapula konstgjorda sjö har fogats till förteck
ningen, eftersom kommunen inte anser projek
tet motiverat. Tehtaansuo och Leppälampi
konstgjorda sjöar har intagits i planen.

Kervo stad påpekar att man vid planeringen och
realiseringen av Paipis konstgjorda sjö bör beakta
den grundvattentäkt som är 197$ blev färdig i
Forsbacka. Vantaanjoen ja Helsingin seudun
siensuojeluyhdistys samt Helsingfors stad fäster
uppmärksamhet vid att vattenkvaliteten i de
konstgjorda sjöarna utreds.

1 planen föreslås inte mera att konstgjorda sjöar
byggs utan att möjligheterna att bygga dem
utreds. Härvid bör uppmärksamhet fästas även
vid ovannämnda synpunkter.

Fiskerihushållningen
Till förslaget att de obehövliga dammbyggnader
som hindrar fiskens stigning avlägsnas, eller ersätts
med bottendammar av typ konstgjord fors, har de
utlåtanden som tagit ställning till frågan i aIl
mänhet förhållit sig positivt, om ocksä flera av dem
har framfört vissa betänkligheter och kompletteran
de förslag.
Borgå landskommun påpekar att avlägsnandet av
dammarna i åarnas övre lopp inte är av nägon
betydelse ur skärgårdskommunernas synvinkel, så
iänge som det finns dammar kvar i det nedre loppet
eller i närheten av åns mynning. Vanda stad,
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu
yhdistys och Uudenmaan kalamiespiiri anser att
man inte uppnår ett tillräckligt gott slutresultat
genom att endast ändra på de dammbyggnader som
blivit obehövliga, om man inte samtidigt föreslår
byggandet av fisktrappor förbi de dammar som
bevaras. Vanda stad påpekar dessutom att sommar
vattenståndet inte med bottendammar av typ
konstgjord fors kan bibehållas pä nuvarande nivä
och misstänker att vandringsfiskarnas rörelser på

grund härav inte kommer att tryggas.
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt Cent
ralförbundet för fiskerihushållning framhåller
att rivning av dammarna eiler ändring av deras
konstruktion inte i och för sig räcker till för att
trygga fiskens stigning i åarna, uran att man också
borde gå in för att förbättra vattnets kvalitet.

Genom att avlägsna eller ändra på dammarna i
åarnas övre lopp åstadkommer man större
enhetiiga vattendragsområden för fiskproduk
tion. Det är motiverat att bygga fisktrappor
specielit i Vanda å, Borgå å samt Forsby å.
Ätgärdsrekommendationerna har till denna del
reviderats. Med bottendammar av typ konst
gjord fors avses i planförslaget en i den övre
breddade ändan av forsens fära byggd botten
damm, som är ca 2—3 ginger bredare än den
tidigare regleringsdammen. Effektiveringen av
åtgärderna för vattenskydd speciellt i Vanda å
och Borgå å tar sikte på att förbättra vattnets
kvalitet. Å andra sidan torde vattenkvaliteten
enligt vissa observationer inte ställa sä stora
hinder för fisken att stiga som utlåtandena låter
påskina.

Artsjö kommun föreslär att Hietana kvarndamm i
Lanskinjoki skall inkluderas i förteckningen över
dammar som blivit onödiga och borde avlägsnas
eller byggas om. Uudenmaan maatalouskeskus
och Nylands Svenska Lantbrukssällskap föreslår
i ett gemensamt urlätande att regleringsdammen i
Valkjärvi skall avlägsnas och sjöns utlopp restau
reras till sitt naturtillstånd. 1 utlätandet påpekas
att man efter det Päijännetunneln blivit färdig blir
tvungen att på grund av smältvattnet under
vårvintern avtappa onödigt mycket vatten genom
dammen. Enligt utlåtandet är det här till uppenbar
skada för den sikstam som har acklimatiserat sig i
siön.

Försiaget om Hietana kvarndamm har beaktats i
pianen. 1 Valkjärvi har medelvärdet för det
lägsta vattenståndet under 15 års tid (1961—75)
varit endast 16 cm lägre än den genomsnittliga
vattennivän (planförslaget del 1, sida 118), och
som lägst endast 35 cm under den. För
Valkjärvis del har åtgärdsrekommendationerna
inte ändrats, eftersom man med den förefintliga
dammen kan leda bort det kvalitativt sämre
bottenvattnet från ända till fyra meters djup och
dammens läge inte märkbart stör fiskarnas
stigning.

Centralförbundet för fiskerihushållning och
Nylands fiskargillens och föreningars förbund
konstaterar att antalet naturnäringsdammar borde
ökas också i Mellersta och Ostra Nyland, men
tvivlar på att de föreslagna platserna lämpar sig för
fiskodling, eftersom de flesta av dem är belägna i
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sumpmarker. Centralförbundet föreslår också att
dammarnas skötsel skall handhas av innehavarna av
fiskertten, dvs. fiskargillen och fiskevårdssamman
slutningar. Uudenmaan maatalouskeskus föreslår
att dammarna skall skötas av de lokala fiskeri
hushållningsdistrikten, mao. lantbrukscentralerna.
Svenska Lantbruksproducenternas centralför
bund och Nylands Lantbruksproducentförbund
påpekar att det för de pianerade naturnäringsdam
marnas vidkommande saknas utredningar om
skadorna, ersättningsbeloppen och fötjdverkningar
na.

1 planförslag anvisades nio möjliga piatser för
byggande av naturnäringsdammar. för åtta av
dem var det fråga om att ånyo vattenfylla en
sänkt sjö och endast i ett fail om att uppdämma
en damm i ett kärr. Dessutom har man
exempelvis i Lappland uppnått betydligt bättre
resultat vid uppfödning av ensommarsyngel i
dammar som byggts i kärr än i dammar som
gjorts av natursjöar. Vid fortsatta utredningar
har man konstaterat, att fem av de nio
föreslagna piatserna inte lämpar sig till natur
näringsdammar, varför pianen till denna del har
reviderats. Ramarna för statens fiskodlingsverk
samhet bestäms av fiskevårdsmyndigheterna, p1
vilkas uppdrag vattenstyrelsen bygger natur
näringsdammarna. Också ordnandet av deras
skötsel ankommer på fiskevårdsmyndigheterna.
Skadorna, ersättningarna och följdverkningarna
utreds i samband med projektplaneringen
liksom också de övriga förutsättningarna för
byggena.

Natur- och miljövård påpekar att fisket inte
behöver främjas med naturnäringsdammar, om man
vidtar åtgärder för att bevara den naturliga
produktionsförmågan i vattnens ekosystem. Fin
lands Laxodlares Förb und konstaterar att
odling i naturnäringsdammar endast utgör endast
en del av fiskodlingen och påpekar att de andra
delarna har glömts bort i pianen. Enligt förbundets
åsikt borde man redan vid målsättningen beakta de
utmärkta förutsättningar som vårt lands vatten
drag har för fiskodlingsverksamhet.

Av många olika skäl är det knappast möjligt att
på alla ställen återställa den naturliga produk
tionsförmågan i vattnets ekosystem, varför he
hovet av naturnäringsuppfödning av fiskyngel är
uppenbart.
1 åtgärdrekommendationerna föresläs en närma
re utredning av hur området kring Pyhäjärvi i
Artsjö lämpar sig som lokaliseringspiats för en
fiskodlingsanstalt för fiskyngel. 1 totalplanerna
för vattenanvändningen har fiskodlingsverksam
heten behandlats närmast med tanke p1 dess
inverkan på vattenäragen. Eftersom det inte

finns några fiskodlingsanstalter för slaktfisk p1
området och eftersom områdets vattendrag inte
pä grund av sin ringa vattenföring erbjuder
förutsättningar därtiil har fiskodling för slakt
fisk inte behandlats i den här pianen.

Kommunalförbundet för Mellersta Nylands
vattenskydd förslår att man vid den fortsatta
pianeringen borde utreda möjligheterna att ut
veckia regleringen av Tusby träsk sä att uppmärk
samheten huvudsakligen fästs vid strändernas
användningen och fiskstammens existensmöjlig
heter.

För Tusby träsk har år 1979 färdigställts en
fiskevårdsplan, vid vars förverkligande det är
möjligt att utforma regleringen enligt ovan
framförda synpunkter. Också vid planeringen av
restaureringen av Kervo 1 och Tusby träsk kan
regleringens utformning utredas.

Översvämningsskydd, torrläggning
Ailmänna ställningstaganden

Helsingfors stad anser att översvämningsskyddet
har fått alltför mycket uppmärksamhet i en sä här
koncentrerad pian och att 1966 års översvämning
var en så sällsynt företeelse, att det knappast lönar
sig att välja den som bas för kalkylerna. Vanda
stad påpekar att det inom planeringsområdet inte
torde föreligga behov av sä stora regleringar av
lama och vattendragen, eftersom man har sett sig
nödsakad att motivera behovet med exceptionella
översvämningar, som inträffar en gång p1 20 Ir.

De åtgärder för översvämningsskydd som före
slagits i planen har sin tyngdpunkt i Ostra
Nyland, i Borgå å och vattendragen öster om
den, där det finns i medeltal .31 km2 över
svämningsområden i året. Vid den största kända
översvämningen är 1966 var ca 106 km2
översvämmade.
Ostra Nyland är efter Osterbotten den del av
värt land som mest drabbas av översvämningar,
vilket är orsaken till att översvämningsfrågor
har betonats i pianen.
Vid dimensioneringen av åtgärderna för över
svämningsskydd har enligt vedertagen praxis
som bas för kalkylerna använts en översvämning
av en sådan omfattning som inträffar i medeltal
med 20 års mellanrum. Genom att föreslå
alternativa lösningar har man försökt få besluten
om åtgärdemna för översvämningsskydd baserade
p1 olika intressegmppers synpunkter.

De lantbruksorganisationer (4 st) som verkar
inom området framför som sin åsikt att de
föreslagna lösningarna inte är riktigt vaida, efter
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som man vid valet mellan alternativen borde utgä
ifrån att nyttan för lantbruket bör bii så stor som
möjligt och olägenheterna för jordägarna så små
som möjligt. Lösningarna bör realiseras i samråd
med jordägarna.

Vid valet av lösningar har också andra intressen
än lantbrukets varit vägande. Påpekandet on att
realiserandet av lösningarna bör ske i samråd
mcd jordägarna är motiverat.

Delegationen för Nylands läns miljövård anser
att det biir svårt att i framtiden sörja för arnas
natur, om man sätter igång mcd alla de vatten
ståndsregleringar som framläggs i planen. Dess
utom ansLr den att titträcklig uppmärksamhet inte
har fästs vid dc skador som projekten förorsakar
eller vid de ekologiska följdverkningarna. Natur-
och miljövård r.f. framför i sitt utlåtande ytterst
likartade synpunkter som miljövårdsdelegationen.

1 pianen har på basen av uttåtandena strukits
åtgärderna för översvämningsskydd i Borgå å.
Inte heller vattenståndsregleringsplanen för fors
by 1, som redan har framskridit till sitt
realiseringsskede, har mera behandlats. Det är
också uppenbart, att man på grund av bristande
stöd kommer att avstå från rensingen av Lovisa
å. På grund härav kommer dc åtgärder för
översvämningsskydd som framläggs i planen att
inverka längs en högst 60 km lång sträcka, eller
endast ca 6 % av åarnas totala längd. Härav
utgör dc egentliga rcnsningarna endast 25 km.
Påpekandet att dc ekologiska verkningarna bör
utredas är motiverat och åtgärdsrekommenda
tionerna har till denna del kompletterats.

Ställningstaganden vattendragsvis
Vanda å

Vanda stad påminncr om att några åtgärder för
översvämningsskydd inte för Vanda ås del har
föreslagits i åtgärdsrekommendationerna.

En undersökning av möjligheterna att eliminera
översvämningsskadorna för Vanda ås vidkom
mande visade att det skulle ställa sig oskäligt
dyrt i jämförelse mcd den nytta som uppnås. Dl
Vanda stads påminnelse likväl för vissa bostads
områdens del kan vara motiverad, har den
beaktats i åtgärdsrekommendationerna.

Kervo å

Oy Suomen Vanutehdas — Finnwad Ltd mot
sätter sig byggandet av Mariefors konstgjorda sjö i
Kervo ås övre 1opp, vilket föreslagits till under
sökning, bl.a. av den orsaken att vattenkraften från
Kaukaankoski skulle försvinna och företagets

vcrksamhet också i övrigt skulle bli hotad.
Järvenpäa stad anser att byggandet av Mariefors
konstgjorda sjö borde infogas i vattenstånds
regleringsplanen för Kervo å för att öka Ins svaga
lågvattenföring. Dessutom föreslår staden att reg
leringsdammar byggs för att hindra uttorkning av
Kervo ås fåra. Kommunalförbundet för Nyland
läns vattenskydd anser att vattenståndsreg
leringen av Kervo 1 borde bli förcmål för
omplanering, såsom föreslagits i pianen. Kom
munalförbundet understryker också kommunernas
andel i pianeringen. Kervo stad betonar också
behovet av att regleringsplanen revideras p1 sä sätt
att den passar ihop mcd planen för restaurering och
utveckling av Kervo 1. Vantaanjoen ja Helsingin
seudun vesiensuojeluyhdistys fäster speciell vikt
vid hur man tänker lösa variationsgränserna för
vattenståndet i Mariefors konstgjorda sjö under
olika årstider, och framför sina tvivelsmäl om att
övcrsvämningsskyddet och krafthushållningen
skulle stå konflikt mcd vattnens rekreationsbruk.

Dc senaste undersökningarna har visat, att det
inte är motiverat att bygga ut Maricfors konst
gjorda sjö i hela dess omfattning p1 grund av dc
avsevärda olägenheter som det skulle medföra.
Man borde därför i ett senare skede utreda
möjligheterna att bygga konstgjorda sjöar i
Kervo ås övre iopp, speciellt mcd tanke p1
rekreationsbruket och vattenlandskapet. Det är
inte skäl att kraftigt reglera vattenståndet i dc
konstgjorda sjöarna för att öka Ins lågvattcn
föring, cftersom deras bctydeisc i detta hän
scende är uppenbart liten.
1 pianen för vattcnstånds reglering av Kervoå
ingår byggandct av två vattenståndsreglerings
dammar. Ätgärdsrekommendationerna har preci
serats mcd avseende p1 kommunernas andel i
planeringen.

Borgå 1

Askola och Borgå landskommun förordar att
vattenståndsregleringspianen realiseras på basen av
det altcrnativ som omfattar byggandet av Luhti
kylä konstgjorda sjö. Hollola och Orimattila
förhåller sig ncgativt till realiserandet av Luhti
järvi-projektet, efter att ha jämfört dess positiva
och negativa sidor; Hollola tillsvidarc och Orimat
tila i dctta skede. Länsstyrelsen för Tavastehus
iän förcnar sig om den uppfattning som Hollola
framfört i frågan. Jordbruksstyrelsen anser att det
är svårt att bedöma om den förcslagna åtgärdcn är
den riktiga. Den nytta som fås för rekreation har
enligt jordbruksstyrelsens uppfattning uppenbar
ligen uppskattats alltför optimistiskt.
Itä-Hämeen Maatalouskeskus anser projektet
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olönsamt. Itä-Hämeen piirimetsälautakunta
framhåller att projektets realisering borde avgöras
p1 basen av om tillräcklig enighet kan nås mellan
dem som lider skada och dem som drar nytta av
det.
Lahtis stad anser att ett ställningstagande till
byggandet av Luhtikylä konstgjorda sjö kräver ett
preliminärt förslag till kostnadsfördelning som
grundval. Om man går in för att eliminera
översvämningsskadorna kring Borgå 1, borde det
ske p1 basen av det atternativ som förordat att sjön
byggs. Päijät-Hämeen seutukaavaliitto anser det
vara nödvändigt att den osäkra situation som har
rått i drygt tio Ir snabbt löses genom ett beslut —

It ena eller andra hållet. Mot jordägarnas vilja bör
den konstgjorda sjön dock inte byggas.

Eftersom den konstgjorda sjön huvudsakligen
skulle vara belägen inom Hollola och Orimattila
kommuners områden och dl ifrågavarande
kommuner förhåller sig negativt, bör man inte
sätta igång med att realisera projektet mot
kommunernas ståndpunkt.

Tessjö 1

Elimäki kommun förordar att översvämnings
skadorna kring Tessjö 1 elimineras pI basen av det
alternativ som inkluderar byggandet av en konst
gjord sjö, eftersom det också för med sig annan
nytta. Elimäki föreslår ocksl att den konstgjorda
sjöns regleringsgränser ändras från sex till tre
meter. Också Itis kommun förordar alternativet
med en konstgjord sjö. Kommunen förbinder sig
dock inte att i någon som helst mIn delta i
kostnaderna. Strömfors kommun anser att vatten
standsregleringen av Tessjö 1 är ytterst brådskande
och att den borde realiseras som det första av de
föreslagna projekten. Kommunen förordar alterna
tivet med en konstgjord sjö, men förutsätter att
ocksl Ins nedre lopp (vid havsytans nivå) rensas
och muddras. 1 Lappträsks kommuns utiltande
påskyndas realiseringen av Tessjö Is vattenstlnds
regleringsprojekt. Kommunen framhåller ocksl att
Ins nedre lopp bör muddras.
Helsingfors universitets botaniska museum,
Kymmene lans miljövårdsinspektör och Poh
jois-Kymen Luonto påpekar att tre av de fyra
växtplatserna för en av finlands mest sällsynta
växtarter, hasselörten, befinner i det område som
planlagts till konstgjord sjö. 1 utiltandena framhålls
att de variationer i vattenstlndet som föreslls i
planen är sI stora, att nlgon fast strand med därtiil
hörande vatten- och strandväxtlighet knappast
kommer att uppstå. 1 utlåtandena föreslls också att
vattenstyrelsen borde försöka hitta ett sldant
alternativ till vattenståndsregleringen av Tessiö 1,

där Ins fåra i sä hög grad som möjligt skulle
bevaras i sitt naturtillstånd och någon konstgjord
bassäng inte skulle byggas. Ostra Nylands region
plansförbund och Kouvolan maatalouspiiri för
ordar att projektet realiseras p1 basen av alterna
tivet med en konstgjord sjö.

för att eliminera översvämningsskadorna i
Tessjö 1 står för närvarande inte att finna några
andra alternativ än de som framlagts i planen.
Att bygga en motsvarande konstgjord sjö p1
nlgot annat ställe är inte möjligt, eftersom
antingen terrängens topografi eller avrinnings
områdets litenhet utgör ett hinder härför.
1 samband med en kartläggning av växtligheten i
området som vattenstyrelsen iltit utföra har
man funnit ett nytt omräde där hasselörten
växer utanför den konstgjorda sjön, nämligen
längs Kontoja. Detta innebär att Itminstone tvä
växtomräden för hasselörten blir kvar utanför
sjön, utöver dem som delvis läggs under vatten.
Eftersom alla kommuner inom sjöns interferens
omrlde förordar projektet och ortsborna har
förhållit sig positivt därtiil, föreslås att vatten
dragsregleringen realiseras i enlighet mcd alter
nativet konstgjord sjö. Ätgärdsrekommenda
tionerna har kompletterats, för att man vid den
fortsatta planeringen skall fästa speciell vikt vjd
att utreda samt eliminera eller lindra de för
ekologin skadliga verkningarna av den konst
gjorda sjön och rensningarna. Avståndet mellan
den konstgjorda sjöns regleringsgränser har
minskats från sex till tre meter.
1 pianen har också inkluderats en rensning för
att putsa upp Ins nedre lopp.

Skydd och vård av vattenmiljö och
vattenlandskap

Museiverket påpekar att planen inte har fäst
tillräcklig uppmärksamhet vid de enligt lagen om
skydd av fomminnen (295/1963) fredade fasta
fornlämningarna. Största delen av dem befinner sig
likväl i närheten av vattenlandskapet. Det bör
anses vara en synnerligen stor brist att från planen
utlämnats sädana för Nylands kulturlandskap
speciellt viktiga skyddsområden säsom Idalen
kring Vanda 1 samt de vid Svartså, Borgå 1,
Sibboviken och Pernlviken belägna kulturland
skapen, vilka omfattar fiertaliga enskilda historiska
och arkitektoniska skyddsobjekt.
Delegationen för Nylands läns miljövård anser
att i basuppgifterna saknas uppgifter om området
beträffande egenskaperna lios dess vattenmiljö, typ
av sjöar och strändernas ekosystem, t.ex. ängarna,
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buskagen och lunderna kring åarnas stränder,som
på många håll karaktäriserar Mellersta och Ostra
Nylands vattenmiljö. Enligt delegationens upp
fattning har tillräcklig vikt inte fästs vid dc
olägenheter och ekologiska skadeverkningar som
projekten medför.
Pohjois-Kymen Luontu påpekar att stor försiktig
het bör iakttas vid restaureringen av vattendragen,
så att inte viktiga naturvärde går förlorade.
Programmet för byggandet av konstgjorda sjöar
bör betydhgt nedskäras och före dc siutiiga
besluten bör bassängområdenas naturvärden och
deras betydelse mångsidigt utredas. Enligt för
eningens åsikt bör också rensningen av åarna
inskränkas till minsta möjiiga.

Esbo stads miljövårdsnämnd anser att total
pianen borde innehålla rekommendationer av
sakkunniga p1 vattenhushållningens område för att
resultatet skall bli ett så miljövänligt byggande som
möjligt.

Åtgärdsrekommendationerna har reviderats be
träffande skydd och vård av vattenmiljö och
vattenlandskap. Planens text har också kompiet
terats. Planens basuppgifter har uppgjorts mcd

tillgång till specialutredning bl.a. om sjöarnas
art samt vattcnmiljöns och vattenlandskapets
allmänna drag. Det är inte möjligt att i samband
mcd en totalplan för vattenanvändningen under
söka objekt som hänför sig till vattenmiljön och
vattenlandskapet lika noggrant som vid projekt
planering. Beträffande dc viktigaste vattenbygg
nadsprojekten har bl.a. museiverket hörts senast
i samband mcd den vattenlagsenliga syneför
rättningen. Vid revideringen av pianen har dc
föreslagna konstgjorda sjöarnas samt rensningar
nas antal minskats.

Användningen av grus- och
sandtillgångarna på havsbottnen
1 planen föreslogs att en generalplan skulle
uppgöras för användningcn av havssanden vid
kusten, vilket 17 utlåtanden ansåg behövligt medan
fyra lantbruksorganisationcr ansåg det obehövligt.
Ätgärdsrekommendationerna har till denna del
bibehållits oförändrade, dvs. endylik pIan har
ansetts bchövlig.
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VESISTÖJEN VEDEN LAATU 1970-LUVUN
PUOLIVÄLISSÄ

VATTENDRAGENS VAUENKVALITET 1 MEDLET
AV 1970-TALET

WATER QUALITY IN THE MID 1970’S IN THE
PLANNING AREA

Käyttökelpoisuusluokat:

Användbarhetsklasser:
Classification according to utility:

_______

1. Erinomainen
Utmärkt
Excellent

______

2. Hyvä
God
Good

______

3. Tyydyttävä
Näjaktig
Satisfactory

j
4. Välttävä

Försvarlig
Passing

______

5. Erittäin huono
Mycket dålig
Very bad

Rajat:
Gränser:
Boundaries:

Suunnittelualueen raja
Planeringsområdets gräns
Boundary line of project area

Lääninraja
Länsgräns
Province boundary line

Kunnanraja
Kommungräns
Commune boundary line

Vesihallitus, Keski- ja Itä-Uudenmaan

vesien käytön kokonaissuunnitelma1
,t.po. H.I,ink 197B






