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Vesihallitus 10 vuotta
Simo Jaatinen

Vesihallinnon ja sen toiminnan perustana olevan
vesilainsäädännön juuret ovat syvällä Suomen
historiassa. Jo maalakeihin sisältyi määräyksiä
vesimyllyjen rakentamisesta ja 1500—1600 luvul
la julkisoikeudellinen intressi tuli mukaan vesis
töjen käytössä. Viime vuosisadan alusta aina mei
dän päiviimme saakka on vesistöjen hyväksi-
käytöllä ja vesivaroihin kohdistuvilla toimenpi
teillä ollut varsin keskeinen sija maamme talous
elämän kehittymisessä ja vankan perustan luomi
sessa nykyiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Teho
kas maatalous edellytti kuivatuksia, soiden ja
nevojen raivaamista, järvenlaskuja, jokien ja puro
jen perkauksia ja muita kasvualustan vesitalouden
järjestelyjä. Pääteollisuutemme, metsäteollisuus,
sijoittui vesistöjen varsille, jotta sillä olisi koski
voimaa, uittoreittejä ja kanavia puutavaran ja vai
miiden tuotteiden kuljetukseen sekä runsaasti hy
vää vettä tuotantonsa tarpeisiin. Maamme säh
köistäminen, jonka vaikutus koko talouselämälle
ja yhteiskunnan kehitykselle on ollut valtava, oli
aluksi mahdollista vain vesivoimaa rakentamalla.
Vesistöt ovat tarjonneet mahdollisuuden yhdys
kuntien vesihuollon järjestämiselle sekä vesiläh
teinä että jäteveden vastaanottajana jne. Kaikessa
tässä on tarvittu vesilainsäädäntöä ja sen sovelta
mista sekä vesihallinnon alaan kuuluvien tehtä
vien monipuolista hoitamista.

Vesistöjen suuri ja moninainen merkitys yh
teiskunnan eri aloille johti vähitellen vesiasioiden
hoidon jakaanwmiseen eri ministeriöille ja viras
toille. Silti on todettava, että vesiasioiden luon
teeseen hajoitetussa hallinnossakin on aina kuulu-

nut vastakkaisten etuj en tasoittelemispyrkimys
sekä väistymään j outuvan edun korvaaminen täysi
määräisenä. Yleisen edun ensiarvoinen huomioon
ottaminen vanhassa vuoden 1902 ja uudessa vuo
den 1962 vesilainsäädännössä mahdollisti myös
sen, että eri alojen ammattiviranomaiset hoitivat
niille varsin vieraitakin vesiasioita kuten vesien-
suojelua ja vesihuoltoa.

Vesihallinnon keskittämistä valmisteltiin parin
vuosikymmenen ajan. Vaikka keskittämisen edut
tunnettiin yleisesti, asenteiden muuttaminen vei
aikansa. Keskittämisen tarve lisääntyi vesien hy
väksikäytön kasvaessa. Vastakkaisten etujen ta
soittaminen osoittautui yhä useammin vaikeaksi
hankkeita yksittäin ja yhden edun kannalta tar
kastellen. Kävi välttämättömäksi saada vesien
käyttöön, hoitoon ja suojeluun eri intresseistä
riippumatonta näkemystä ja otetta. Vesihallin
non kehittäminen omaksi hallinnokseen osoittau
tui eri vaihtoehdoista selvästi parhaimmaksi.

Vesihallinto aloitti toimintansa 1.7.1970. Ku
luneen vuosikymmenen ajan on pääosa vesiasiois
ta ollut keskitettynä vesihallitukselle ja sen aiai
sille vesipiireille. Vesihallinnon vastuulla on ollut
maamme vesivarojen — tuon korvaamattoman
luonnonvaran — oikean hyväksikäytön edistämi
nen ja hoitaminen niin, että ne säilyisivät alati
uudisnivana rikkautena.

Vesihallinnon kulunutta toimintakautta tar
kasteltaessa on muistettava edellä h ahmoteltu
Suomen vesiasioiden historiallinen tausta. On
myös muistettava, että virasto ei aloittanut tyh
jästä. Se joutui jatkamaan pitkää perinnettä ja
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aivan konkreettisestikin sen hoidettavaksi tuli
monia vuosiksi eteenpäin viitoitettuja keskeneräi
siä hankkeita. Tästä huolimatta ovat vesihallitus
ja sen alaiset vesipiirit kyenneet muodostamaan
käsityksen siitä, miten vesiemme käyttöä, hoitoa
ja tutkimusta tulee edistää mahdollisimman hyvän
kokonaistuloksen saamiseksi. Kaikessa toiminnas
saan — tutkimuksessa, suunnittelussa, rakentami
sessa ja valvonnassa — virasto on noudattanut
mu odostamaansa kokonaisnäkemystä ja monin
tavoin onnistunut ohjaustyössään.

Vesiasioiden hoidossa on tunnusomaista erilai
set näkökannat ja edut samassa asiassa. Vesihal
linnon poikkeuksellisen monipuolinen henkilö
kunta tekee kuitenkin mahdolliseksi oikeuden-
mukaisen tuloksen saavuttamisen etuja punnitta
essa. Esimerkiksi teknillisten ja luonnontieteellis
ten asiantuntijoiden yhteistyö on välttämätöntä
vesivarojen käyttöä suunniteltaessa ja toteutet
taessa. Ilman keskitettyä vesihallintoa tuskin olisi
voitu asiantuntemusta saada nykyiselle tasolle.

Vesihallinnon keskittämisen eräänä päätavoit
teena oli suunnitelmallisuuden aikaansaaminen
vesien käyttöön siten, että saavutettaisiin paras
kokonaistulos. Vesivarojen hyväksikäytön ja ve
sien suojelun edut ovat lähes aina vastakkaisia

samoin kuin hyväksikäytön erilaiset pyrkimykset
keskenäänkin. Pidettiin mahdollisena, että keski
tetty vesihallinto voisi hajautettua vesihallintoa
paremmin ja asioiden alkuvaiheesta lähtien pun
nita erilaisia etuja keskenään. Vesien käytön
kokonaissuunnittelu perustuu tähän ajatukseen.
Kokonaissuunnittelua on vuosikymmenen aikana
suoritettu lähes koko maan osalta. On kerätty
valtavat määrät tietoa ja yhdessä vesien käyttä
jien ja vesiin liittyvien eri etupiirien edustajien
kanssa pyritty löytämään suosituksia vesien käy
tölle ja hoidolle. Vaikka suositukset ovat usein
jääneet ylimalkaisiksi, on vesien käytön kokonais
suunnittelulla kuitenkin luotu kokonaan uuden
laista otetta vesivarojen käytön ja hoidon ohjaa
miseen.

Vuosikymmenen työ,jota vesihallitus ja vesipii
rit ovat tehneet löytääkseen oikean tavan vesiem
me käytölle, kuvastuu erityisesti uusissa vesistö
töissä. Vaikka vesistötöiden painopiste onkin
koko 1970-luvun ollut jo ennen vesihallituksen
perustamista aloitettujen Pohjanmaan vesistötöi
den loppuun saattamisessa, ovat uudet työt olleet
lähinnä vesihuollon edistämiseen, vesistöjen kun
nostamiseen, ojituksesta aiheutuvien tulvahaitto
jen poistamiseen sekä muuhun vesivarojen hoi

i II IIi ff
i 1

Vesihallituksen ensimmäinen istunto pidettiin 1.7.1970. Henkilöt vasemmalta: vesihafiintoneuvokset Hannu Ettala,
Jaakko Mikkola, Runo Savisaari, pääjohtaja Simo Jaatinen, kollegion sihteeri toimistopäällikkö Seppo Hans, professori
Taneli Juusela, vesihallintoneuvokset Aaro Koivula ja Pauli Suvioja.
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toon ja kunnossapitoon tähtääviä toimenpiteitä.
Alkaneella vuosikymmenellä tämäntapaiset työt
muodostuvat vesihallinnon päätehtäviksi raken
tamistoiminnassa.

Vesihallinnon keskittämistä kiirehtinyt seikka
oli myös vesiensuojelun tehostamisen tarve. Vesi
hallituksen ja vesipiirien eräänä suurena saavutuk
sena onkin pidettävä vesiensuojelumme nykyistä
tilaa. Kymmenen vuotta sitten vesistömme pi
laanmivat kiihtyvällä nopeudella. Tällä hetkellä
voidaan todeta, että pilaantuminen on pysäytet
ty ja vesien tilan parantuminen on tosiasia. Vesi
haltinnolta tuloksen saavuttaminen on vaatinut
määrätietoista työtä, jopa kovia otteita. Se on
vaatinut myös kansakunnan varoja, mutta ei toki
liikaa.

Oikeusturvan parantaminen vesiasioissa on
osoittautunut varsin pulmalliseksi tehtäväksi. Ve
sihallituksen aloittaessa toimintansa puuttui vesi-
lain mukaisia lupia erityisesti jäteveden johtami
seen vesistöihin. Lupien noudattamisen valvonta
ei tästä syystä myöskään voinut olla aukotonta.
Lupakäsittelyyn liittyvät katselmustoimitukset
olivat ruuhkaantuneet kaikille vesihallinnon hoi
toon osallistuville virastoille. Vesihallituksen ja
vesipiirien määrätietoisen toiminnan ansiosta on
katselmustoimitusten ruuhka purettu ja laillinen
tila palautettu vesien käyttöön. Valitettavaa on,
että vesituomioistuimet eivät ole voineet henkilö
kunnan puutteen vuoksi vastaavasti nopeuttaa
toimintaansa. Erityisesti korvauskysymysten kä
sittely on viipynyt ja vesihallinnon saavutukset
ovat osittain mitätöityneet. Kokonaisuutena ot
taen kansalaisten oikeusturva on kuluneen vuosi
kymmenen aikana vesiasioissa oleellisesti paran
tunut aikaisemmasta ja ylittää huomattavasti mo
nella muulla hallinnon alalla vallitsevan tason.

Vesihallinnon keskittäminen koski myös vesi
tutkimusta. Vesihallinnon toiminnalle tällä on ol
lut suuri merkitys. Teknillinen ja luonnontieteel
linen tutkimus on välttämätön edellytys käytän
nön sovellutuksille. Ratkaisevinta tutkimustoi
minnan menestykselle on kuitenkin ollut, että
hydrologinen, veden laatua ja vesiympäristön
tilaa sekä teknillisten ratkaisujen etsimistä kos
keva tutkimus nyt kulkevat käsi kädessä toisiaan
tukien. Kun jokainen vesien hyväksikäytössä tai
hoidossa tehtävä toimenpide vastaavasti tuo uutta
tietoa tutkimustoiminnalle, koituu hyöty keskit
tämisestä kaikille vesihallinnon toimialoille.

Puuttumatta muihin vesihallinnon toimintoi
hin tai saavutuksiin, on yleisesti todettava viras
ton toiminnasta, että vesihallitus ja vesipiirit ovat
alusta lähtien pyrkineet aloitteellisuuteen ja avoi

muuteen. Ennakkoluulottomasti virasto on lähte
nyt toteuttamaan ensimmäisten joukossa monia
hallinnon uudistuksia. Vaikka näin onkin usein
jouduttu sitomaan ylimääräisiä voimavaroja, on
jatkuva kehitystyö auttanut vesihallintoa uusien
tehtävien vastaanottamisessa ja hoitamisessa. Kun
vesihallinnon henkilökunnan määrässä ei vuosi
kymmenen aikana ole tapahtunut lisäystä, vaikka
tehtävien määrä on lisääntynyt ja vesiasioiden
tärkeys yhteiskunnalle huomattavasti kasvanut,
on haasteisiin kyetty vastaamaan vain määrätie
toisesti ohjatulla kehitys- ja koulutustoiminnalla.

Vesihallinnon koko toiminta-ajan on siihen
kohdistettu myös voimakkaita ulkoisia paineita.
Vesihallitus perustettiin maa- ja metsätalousmi
nisteriön alaiseksi keskusvirastoksi. Vesivarat ovat
uusiutuva luonnonvara, joten niiden käytön ja
hoidon edistäminen katsottiin kuuluvan uudistu
vien luonnonvarojen käytöstä yleensä vastaavalle
ministeriölle. Kun vesihallinto toisaalta hoitaa
ympäristönsuojeluun luettavia tehtäviä, hallinnon
uudelleen järjestelyä selvitellyt keskushallintoko
mitea ehdotti vesihallituksen siirtämistä perustet
tavan ympäristöministeriön alaiseksi. Vuosikym
menen aikana on tehty lukuisia muitakin vesihal
lituksen asemaa ja tehtäviä koskevia ehdotuksia.
Vesihallintoa koskevan keskushallintouudistuk
sen vuosia kestänyt vireilläolo on aiheuttanut
epävarmuutta henkilöstölle ja estänyt viraston
organisaation kehittämistä. Kun eräiden toimin
nallisten epäkohtien poistamiseksi vesihallituksen
organisaation muuttaminen on viime aikoina
käynyt välttämättömäksi, on muutos ehdotettu
toteutettavaksi vuoden 1981 aikana sisäisenä
toimenpiteenä.
Vesihallituksen täyttäessä nyt 10 vuotta tah

don erityisesti tuoda esille henkilökuntamme
monipuolisuuden ja ammatillisen pätevyyden. Se
on tehnyt mahdolliseksi vesivarojen tarkoituksen
mukaisen käytön edistämisen. Pätevä ja moni
puolinen henkilökunta on paras tulevaisuuden
tae. Vaikka nykyinen aikakausi usein nostaa mie
lipiteen asiantuntemuksen yläpuolelle, kestävää
tulosta voidaan luoda vain asiantuntemusta hy
väksi käyttäen. Pyytäessäni oikeutettua arvostusta
vesihallinnon henkilökunnalle ja sen monipuoli
selle asiantuntemukselle, tahdon samalla kiittää
kaikkia vesihallinnossa työskenteleviä ja työsken
nelleitä uhrautuvasta ponnistelusta Suomen vesi
varojen parhaaksi. Toivon, että tämä kirjanen
omalta osaltaan antaa uutta voimaa uudelLe vuosi
kymmenelle lähdettäessä.
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Katsaus vesihallinnon toimintaan
vuosina 1970—1980
Irma Hevonoja

Vesihallinnon muodostaminen
Vesihallitus aloitti toimintansa 1.7.1970 maa
talousministeriön alaisena keskusvirastona.

Vesihallinnon organisaation muodostavat vesi
hallitus ja 13 sen alaista vesipiiriä. Vesihallituk
sessa on viisi osastoa ja osaston asemassa oleva
vesientutkimuslaitos.

Vesihallitus muodostettiin maataloushallituk
sen, metsähallituksen, tie- ja vesirakennushalli
tuksen sekä valtion vesivoimatoimikunnan orga
nisaatioiden osista, ja vesipiint maataloushalli
wksen alaisista maanviljelysinsinööripiireistä sekä

tie- ja vesirakennuslaitoksen piirihallinnon osista.
Myöhemmin tapahtuneita huomattavimpia orga
nisaatiomuutoksia ovat olleet vesientutkimuslai
toksen tutkimuslaboratorion perustaminen vuori
na 1977 sekä tilapäisen Pohjanmaan jokisuunnit
telutoimiston lakkauttaminen vuonna 1978, jol
loin sen tehtävät ja henkilöstö siirrettiin lähinnä
Kokkolan ja Vaasan vesipiireihin. Lisäksi on Tam
pereen, Keski-Suomen ja Helsingin vesipiirin toi
minta-alueita tarkistettu vuosina 1976 ja 1978.

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty vesihallinnon organi
saatio sekä vesipiirien toiminta-alueet.

Paaohtaja

Teknillinen osasto

Rakennustoimisto

Kytto— ja kun—
nossapitotoimistJ

Uittotoirnisto

Vesihallitus

Yleissuunnittelu -

osasto

Yleissuunnittelu
toimisto

Vesiensuojelu- ja
vesien virkistys
kayttotoimisto

Vesihuoltotoimisto

Saannostelytoimisto
Kuivatustoimisto

Vesipiirien vesitoimistot

Valvonta- ja
katselmusosasto

Valvontatoimisto

Katselmustoimisto

Oikeusosasto

Oikeustoirnisto ]
Hallintotoimisto

iaiousosastoj

Taloussuunnittelu
toimisto

IaPitotoImisto
jesteivtoimisto

Vesientutkimus
lait os

Hydrologian
toimisto

Vesitutkimus—toimisto
Teknillinen

tutkimustoimisto

Tut kimus
laboratorj

J Turun pn KyrnenjlMikkelin]I KuopionI[nI Vaasan I1Sn kn Oulun IFtun Lapin

Kuva 1. Vesiloajiinnon organisaatio.
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Tehtävät
Vesihallinnon tehtävänä on edistää vesistöjen ja
muiden vesialueiden sekä vesivarojen käyttöä,
hoitoa ja tutkimusta. Se huolehtii myös vesien ja
niiden käytön valvonnasta sekä vahinkojen ja
haittojen torjunnasta. Samoin se hallitsee ja hoi
taa yleisiä vesialueita.

Vesihallinnon tulee erityisesti
— huolehtia vesien eri käyttömuodot huomioon

ottavasta kokonaissuunnittelusta
— huolehtia vesien suojelusta
— kehittää vedenhankintaa ja viemäröintiä
— edistää vesien virkistyskäyttöä
— edistää vesivoiman käyttöä
— huolehtia tulvasuojelusta
— huolehtia vesiin ja niiden käyttöön kohdistu

vasta samoin kuin muusta toimialaansa kuulu-
vasta valvonnasta

— edistää ja suorittaa vesitutkimusta.

Tehtävät ovat vesihallinnon toimintakauden
aikana edelleen lisääntyneet ja monipuolistuneet.
Tähän ovat vaikuttaneet paitsi lainsäädännön ke
hittyminen myös vesivarojen käyttöön kohdistu
neiden tarpeiden ja vaatimusten kasvu. Huomat
tavimmista tehtävien lisäyksistä mainittakoon val
tion vesiensuojelutöiden toteuttaminen vuodesta
1972 alkaen, teollisuuden ja yhdyskuntien vesi-
huolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin myönne
tyn valtion rahoitustuen edellyttämät ohjaus- ja
valvontatehtävät vuosista 1972 ja 1973 sekä maa-
alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnan
yleiseen johtoon, kehittämiseen ja valvontaan liit
tyvät tehtävät vuodesta 1974 alkaen. Viraston
hallinnollisten tehtävien määrä on myös lisäänty
nyt. Näistä mainittakoon virastodemokratiaa,
työsuojelua ja työpaikkaterveydenhuoltoa koske
vat hallintotehtävät.

Vesihallinnon toimintaa ovat jossain määrin
häirinneet ympäristönsuojelun hallinnon uudis
tamis- ja kehittämishankkeet samoin kuin eräiden
vesiasioiden, kuten uittotehtävien, epäselvä työn
jako eri virastojen kesken. Myös viime vuosien jul
kinen keskustelu vesihallinnon tehtäväkentästä on
aiheuttanut epävarmuutta vesiasioiden hoidossa.

Henkilöstö
Henkilökunnan määrä. Perustamisvuoden 1970
lopussa työskenteli varsinaisin palkkausmäärära
hoin palkattuna vesihallituksessa 343 henkilöä ja
vesitoimistoissa 786 henkilöä. Vuoden 1979 lo
pussa oli vastaavan henkilökunnan määrä keskus-
virastossa 350 ja vesitoimistoissa 847 henkilöä.
Henkilökunnan määrä on siten pysynyt lähes va
kiona. Lisäksi vesihallinnossa on työskennellyt
työmäärärahoin ja erillisiltä tehtäväpohjaisilta
momenteilta palkattua pysyväisluonteista toimi
henkilöstöä keskimäärin 150.

Vesihallinnon työmailla on työltisyyskaudesta
riippuen työskennellyt 700—1 200 työntekijää.
Näistä on ollut pysyväisluonteisessa työsuhteessa
toimivia noin 500 henkilöä.

Koulutustoiminta. Vesihallinnossa on toteu
tettu varsin laajaa koulutustoimintaa koko sen
toiminta-ajan. Keskimääräinen koulutustoimin
nan Laajuus vuosina 1971—1979 on ollut 6 100
oppilaspäivää eli keskimäärin 5 työpäivää toi
mihenkilöä kohti. Pääosa koulutuksesta on to
teutettu viraston sisäisinä koulutustilaisuuksina,
joiden osuus on ollut keskimäärin 68 % koulu
tuksen kokonaismäärästä. Valtion koulutuskes

VESIHALLINNON VESIPIIRIT

1. Hetsingin
2. Tutun
3. Tampereen
/. Kymen
5 Mikkelin
6. Kuopion
7 Pohjois—Karjalan
8. Vaasan
9. Keski—Suomen
12 Kokkolan
11. Outun
12 Kainuun
13. Lapin

Kuva 2. Vesipffrit ja vesipifrien vesitoimistojen sijaint
paikkakunnat.
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Kuva 3. Oppilaspäfvät vuosina 1971—1979.

kuksen palvelut ovat olleet keskimäärin 10 % ja
muiden ulkopuolisten koulutuspalvelujen osuus
22 % koulutuksen kokonaismäärästä. Koulutus
tilaisuuksiin on vuosittain osallistunut keskimää
rin 2 895 henkilöä. Kuvissa .3 ja 4 on esitetty
koulutustoiminnan laajuus vuosina 1971—1978.

OsallistumisjärjesteLmät. Virastodemokratian
toteuttaminen aloitettiin vesihallinnossa vuonna
1976. Tällöin järjestelmän piiriin siirtyivät kes
kusviraston lisäksi Kuopion, Pohjois-Karj alan,
Kokkolan ja Oulun vesitoimistot. Vuonna 1977
järjestelmä ulotettiin koskemaan myös Helsingin,
Kymen, Vaasan ja Keski-Suomen vesitoimistoja
ja vuotta myöhemmin vesihallintoa kokonaisuu
dessaan. Virastodemokratiaeliminä toimivat pii
reissä ja keskusvirastossa henkilöstöneuvostot ja
yhteistyökomiteat. Koko virastoa varten on li
säksi olemassa vesihallinnon henkilöstöneuvosto
sekä vesihallinnon yhteistyökomitea.

Sisäinen tiedotustoiminta. Järjestelmällinen si
säinen tiedotustoiminta käynnistyi vesihallinnos

I(OUCUTUSTICAISUUKSIEN OSANOTTAJAT

VHpiirit —

Kuva 4. Koulutustilaisuuksien osanottajat vuosina 1971—
1979.

sa heti sen perustamisen jälkeen. Tärkeimpinä tie
dotuskanavina ovat toimineet vuodesta 1971 al
kaen keskusviraston henkilöstölehti Vesiväki ja
vuodesta 1974 ilmestynyt viikkotiedote Vesi ja
Leipä sekä vesipiirien vesitoimistoissa ilmestyvät
omat sisäiset tiedotusleh det. Muina tiedotuskana
vina ovat näiden lisäksi toimineet mm. ilmoitus
taulut ja yksikkökokoukset.

Sosiaalitoiminta ja työsuojelu. Sosiaalitoimin
nassa on tapahtunut huomattavaa edistymistä.
Työmaiden sosiaalitilat on saatu melko tyydyt
tävään kuntoon. Tapaturmien luku on vuosittain
ollut 150—200, ja se on kolmena viime vuotena
selvästi laskenut.

Työpaikkaruokailu on saatu järjestetyksi tyy
dyttävästi koko vesihallintoon. Konekorjaamoi
den, laboratorioiden sekä erillisten pienten työ
pisteiden mokailumahdollisuudet ovat vielä osit
tain järjestämättä. Henkilökunnan urheilu- ja vir
kistystoimintaan on saatu ensimmäisen kerran
budjettivaroja vuonna 1979.

Taulukko 1. Palkkausmäärärahoin palkattu henkilöstö kunkin vuoden lopussa.

Palkkausmäärärahoin 1970 1972 1974 1976 1978
palkattu henkilöstö VH Piirit Yh- VH Piirit Yh- VH Piirit Yh- VH Piirit Yh- VH Piirit Yh

(vuoden lopussa) teensä teensä teensä teensä teensä

Diplomi-insinöörit 69 64 133 77 74 151 64 78 142 69 78 147 68 80 148

Muut korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneet 69 2$ 97 76 25 lOi 78 35 113 76 37 113 80 40 120

Insinöörit 12 42 54 12 45 57 10 44 54 10 46 56 7 48 55

Rakennusmestarit/
teknikot 29 307 336 30 291 321 26 276 302 27 301 328 26 282 308

Muut 164 345 509 173 366 539 181 362 543 182 381 563 172 387 559

Yhteensä 343 786 1129 368 801 1169 359 795 1154 364 $43 1207 353 837 1190
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Työterveyshuoltoa on pyritty toteuttamaan
valtion työ terveyshuollon tavoitetaso-ohjelman
puitteissa. Vesihallintoon on laadittu myös työ
terveyshuollon keskipitkän tähtäyksen toiminta-
suunnitelma. Jokaiseen toimintayksikköön on
nimetty ja koulutettu myös päihdeyhteyshenkilö.

Järjestelmällinen työsuojelutoiminta aloitet
tiin noin viisi vuotta sitten. Merkittäviä työsuoje
lupulmia ei ole ilmennyt. Vuosina 1978—1979
on laadittu omat työsuojeluohjeet mm. vesilabo
ratoriotyöhön, vesistötutkimusten ja vesinäyttei
den ottoon, veneilyyn, jääpatojen torjuntatyö
hön sekä maa- ja vesirakennustöihin.

Toimitilat
Pemstamisvaiheessa oli vesihallinnolla toimisto-
tiloja yhteensä noin 18 000 m2, josta valtion vi
rastotaloissa noin 7 600 m2. Vesihallinnon omis
tuksessa olevat kiinteistöt käsittivät lähinnä piiri-
hallinnon korjaamo-, varasto-, autotalli- ja erilai
sia huoltotiloja, joiden yhteenlaskettu kerrosala
perustamisvaiheessa oli noin 26 000 m2.

Toimitilat on pyritty keskittämään. Siitä huo
limatta toimitilojen tehokasta käyttöä haittaa
useissa toimipisteissä edelleen niiden hajanaisuus.
Parhaiten tiloja on pystytty kohentamaan labora
torioiden osalta. Näiden tilojen suunnittelua var
ten laadittiin vuonna 1973 yleiset suunnittelu-ja
kehittämisohj eet. Kokonaan uudet laboratorioti
lat on saatu Mikkelin, Keski-Suomen ja Kainuun
vesipiireihin. Entisiin tiloihin uudistetut tilat on
saatu myös Kymen, Kuopion ja Lapin vesipiirei
hin. Muiden vesitoimistojen laboratoriotiloissa on
tehty entistä pienempiä kunnosnis- ja parannus-
töitä. Myös keskusviraston rutkimuslaboratorio
toimii ajanmukaisissa vuokratiloissa. Korjaamo
tiloista on saatu kunnostetuksi Oulun vesipiirin
korjaamo.

Nykyisin toimistotilat käsittävät noin 21 300
m2, joista valtion tiloissa noin 6 300 m2 ja vuok
ratiloissa noin 15 000 m2.

Kalusto
Vesihallinnon toimisto- ja laboratoriokaluston ja
tutkimusvälineiden hankintaan on käytetty vuo
sina 1970—1979 yhteensä noin 11 milj.mk. Tästä
määrästä laboratoriokaluston ja tutkirnusväline
hankintojen osuus on ollut noin 8 milj.mk ja
konttorikalusteiden ja -koneiden osuus noin
3 milj.mk.

Vastaava määrä eli noin 11 milj.mk erillisiä
hankintamäärärahoja on käytetty myös työkone
ja kuljetuskaluston hankintaan. Rakentamistehtä
vissä käytettävä työkone- ja kuljetuskaluston lu
lumääräinen kehitys on ollut seuraava:

1972 1979
Kaivukoneet
Pusku traktorit
Kuorma-autot
Pyörätraktorit

Määrärahat
Vesihallinnon määrärahojen kokonaiskäyttö on
vuosina 1970—1979 ollut keskimäärin 144,7
milj.mk vuodessa. Vesihallinnolle suoraan budje
toitujen määrärahojen käyttö on vastaavana ai
kana ollut keskimäärin 108,2 milj.mk vuodessa
eli n. 75 % määrärahojen keskimääräisestä koko
naiskäytöstä. Näin ollen muiden virastojen mää
rärahat ovat muodostaneet noin neljänneksen
viraston käyttämistä määrärahoista. Näiden mää
rärahojen käyttö on ollut keskimäärin 36,5
milj.mk vuodessa. Pääosa muiden virastojen
määrärahoista eli n. 58 % on ollut lähinnä vesis
tötöihin käytettyjä työllisyysvaroja. Työllisyys-
määrärahojen käyttö on ollut keskimäärin 23,9
milj .mk vuodessa. Loppu osa muiden virastojen
määrärahoista on ollut pääasiassa maatilahallituk
sen ja metsähallituksen maankuivatus- ja metsän
parannustöiden rahoittamiseen tarkoitetnij a va
roj a.

Vesihallinnon käyttämistä määrärahoista on
kulutusmenojen osuus ollut keskimäärin 45 %,
siirtomenojen 15 % ja sijoitusmenojen osuus 40%.
Siirtomenot sisältävät pääosin yhdyskunnille ja
teollisuudelle vesihu olto- ja vesiensuojelutoimen
piteisiin myönnettäviä avustuksia sekä korkotu
kea. Sij oitusmenoista valtaosan muodostavat ve
sistötöiden toteuttamiseen käytetyt rakennus-
määrärahat. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty vesihallin
non määrärahojen kehitys vuosina 1970—1979.

Vesien käytön suunnittelu
Vesihallinnon suorittama vesien käytön Suunnit
telu muodostuu suunnittelutasojen mukaan eri
teltynä vesien eri käyttömuotoihin kohdistuvas
ta valtakunnantason tavoitesuunnittelusta, vesien
käytön kokonaissuunnittelusta, alueellisesta yleis
suunnittelusta sekä hankekohtaisesta suunnitte
lusta, joista kolme ensin mainittua muodostavat

89 66
9 10

46 36
50 42
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Kuva 5. Vesihallinnon määrärahat vuosina 1970—1979
ao. vuoden hintatasossa. Vuoden 1970 osalta 1.7. alkaen.

VESIHALLINNON MÄÄRÄRAHAT TALOUDELLISEN
LAADUN MUKAAN! Kulutusmenot 57,8 Mmk

Sijoitusmenot 50,1. Mmk
Siirtomenot 1 9,5 Mmk
Yhteensa 11.4,7 Mmk

4.,15%

Kuva 6. Vesihallinnon keskimääräiset määrärahat talou
dellisen laadun mukaan vuosina 1970—1979.

- vesivaroihin kohdistuvan ohj aavan suunnittelun
tason. Pääosa käytännön suunnittelutyöstä teh
dään vesipiirin vesitoimistoissa. Keskusvirastossa
suunnittelutoiminnasta huolehtii lähinnä yleis
suunnitteluosasto, jonka tehtävänä on myös suun
nittelutoiminnnan ja sen menetelmien yleinen ke
hittäminen sekä vesitoimistojen suunnittetutyön
koordinointi.

Ensimmäisenä valtakunnan tasoisista suunnitel
mista valmistui vuonna 1974 vesiensuojelun peri
aateohjelma (Vesihallituksen julkaisuja n:o 8).
Ohjelma sisältää valtakunnalliset vesiensuojeluta
voitteet vuoteen 1985. Vuonna 1976 valmistui
ohjelman soveltamista koskeva julkaisu, joka on
tarkoitettu selventämään ja täsmentämään peri
aateohjelmassa esitettyjä tavoitteita ja toiminta-
periaatteita (Vesihallituksen julkaisuja n:o 16).

Vesien käytön kokonaissuunnittelulla pyri
tään ohjaamaan vesivarojen käyttöä ja suunnitte
lua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Suunnit
telussa otetaan huomioon kaikki vesien eri käyt
tömuodot, vedenhankinta, jätevesikuormitus, ve
sien virkistyskäyttö, kalatalous, maankuivatus ja
tulvasuojelu, vesivoima, uitto ja vesiliikenne sekä
luonnon- ja vesimaiseman suojelu. Suunnittelua
varten maa on jaettu 19 suunnittelualueeseen.
Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä eri viranomais
ten ja vesien käyttäjien kanssa. Suunnitelmien
suosiwkset hyväksytään vesihallituksen kollegios
sa ja ne toimivat ohjeena vesihallinnon omalle
toiminnalle sekä suosiniksina ja tietolähteinä kai
kille vesien käyttäjille sekä mm. alueiden käytön
suunnittelijoille. Kokonaissuunnitelmat ja niihin
liittyvät osaselvitykset julkaistaan vesihallituksen
julkaisusarjoissa. Tällä hetkellä suunnittelu on
edennyt ensimmäisen suunnittelukierroksen osal
ta lopuilleen. Suunnitelmia on jatkossa tarkoitus
tarpeen vaatiessa tarkistaa. Kuvassa 7 on esitetty
kokonaissuunnittelualueet ja suunnittelutilanne
1.3. 1980.

Aluetasolla on laadittu paitsi vesien käytön
kokonaissuunnitelmia myös yhtä tai useampaa
käyttömuotoa koskevia yleissuunnitelmia. Tällai
sia alueellisia suunnitelmia on laadittu lähinnä
vesihuollosta ja vesiensuojelusta. Niitä on laadittu
paitsi vesien käytön kokonaissuunnitelmiin liitty
vinä selvityksinä myös erillisinä suunni telmina.

Myös alueelliset yleissuunnitelmat on laadittu
yhteistoiminnassa alueen kuntien ja viranomais
ten sekä vesien käyttäjäpiirien kanssa. Vesihuol
lon ja vesiensuojelun yleissuunnitelmissa on kä
sitelty sekä teollisuuden että asutuksen ongelmia.

Vesihuoltosuunnitelmien tarkoituksena on
edistää erityisesti kuntien välistä yhteistoimintaa

70
MUUT VIRASTOT

Mmk

1970 1972 197L 1975 1975
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asianmukaisen vesihuollon järjestämiseksi. Tär
keimpiä valmistuneista vesihuollon yleissuunni
telmista ovat Lounais-Suomen, Kymenlaakson ja
Kyrönjokilaakson vedenhankinnan sekä Tampe
reen seudun vesihuollon yleissuunnitelmat. Eni
ten vesihuollon yleissuunnitelmia on laadittu
Pohj anmaalle, jossa yhteistoiminta niukoista ja
laadultaan huonoista vesivaroista johtuen onkin
varsin tärkeää. Suunnittelun alaisina olevat ja
1970-luvulla valmistuneet vesihuollon yleissuun
nitelmat on esitetty kuvassa 8. Ensimmäinen var
sinainen aluetason vesiensuojelun yleissuunnitel
ma valmistui vuonna 1979 Pohjanpitäjänlahden
alueelta.

Hankekohtainen suunnittelu on kohdistunut
ensisijaisesti valtion toimesta kokonaan tai osit
tain toteu tettaviin vesirakennusteh täviin. Hank
keet on suunniteltu ns. moninaiskäyttöperiaatet
ta soveltaen. Pääosa hankekohtaisista suunnitel
mista on muodostunut lähinnä tulvasuojelutar
koituksessa toteutettavista vesistöjen järjestely-
tai säännöstelyhankkeista. Nämä hankkeet ovat
olleet myös kooltaan merkittävimpiä. Hankkeet
ovat painottuneet erityisesti Pohjanmaalle, josta
niiden toteuttaminen on siirtymässä 1980-luvulla
enenevässä määrin Etelä-Suomeen. Merkittävim
mät tulvasuojelun suunnittelukohteet vuosina
1974—1975 sattuneiden poikkeuksellisten tul
vien jälkeen ovat olleet Kokemäenjoen, Kymi-
joen ja Vuoksen vesistöt.

Hankekohtaisia suunnitelmia on laadittu myös
vesistöjen kunnostamiseksi vesistöjen virkistys-
käytön tarpeisiin. Erityisesti vuoden 1977 jäl
keen on vesistöjä koskeva kunnostamistoiminta
edistynyt merkittävästi. Vuoden 1979 tulo- ja
menoarvioon sisältyi ensimmäisen kerran erilli
nen määräraha pienehköihin vesistöjen kunnos
tustöihin. Työt käsittävät lähinnä laskettujen jär
vien vedenpintojen nostoja, jokisuiden moppauk
sia, ilmastusta parantavia toimenpiteitä samoin
kuin maisemanparannustöitä. Huomattavimpia
kunnostamishankkeita ovat valmistumisvaiheessa
olevat Piipsjärven, Lapinjärven ja Ruokojärven
kunnostamishankkeet.

Uittoa koskevat suunnittelutehtävät käsittä
vät pääasiassa vanhentuneiden uittosääntöjen
uudistamisia ja käytöstä pois jääneiden irtouitto
väytien uittosääntöjen kumoamissuunnitelmia.
Uittosääntöjen uudistamisen yhteydessä on eri
tyisesti pyritty kehittämään myös puutavaran pu
dotuspaikkaverkostoa. Tärkeimpiä tehtäviä on ol
lut Saimaan, Heinäveden reitin, Kokemäenjoen
vesistön ja Kymijoen vesistön uittosääntöjen
uudistaminen sekä merialueiden hinausväyläsuun

1. Pohjois-Karjala
2. Kallaveden reitti
3. Saimaan alue
4. Kymijoen vesistön yläosa
5.Päijänteen alue
6. Mäntyharjun reitti
7. Kymijoen vesistön alaosa
8. Keski- ja Itä-Uusimaa
9. Läntinen Uusimaa
10. Lounais-Suomi
11. Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöt
12. Pohjanmaan eteläosa
13. Pohjanmaan keskiosa
14. Pohjanmaan pohjoisosa
15. Oulujoen vesistö
16. tijoen ja Kiiminkijoen sekä

Kuusamon vesistöt
Lapin kokonaissuunnitelma;

17. Kemijoen ja Simojoen vesistöt
1 8.Tornionjoen vesistö
19.Tenojoen ja Paatsjoen vesistöt

Kuva 7. Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet ja
suunnittelutilanne 1.3.1980.

VES ENKÄYTÖN KOKONAISSIJJI
N ITTELUALUEET

Kollegio
hyväksynyt
(14.2.1979)
(18.4.1979)

(24.1.1980)

(17.12.1975)
9. 1.1974)

(26.5.1977)
(19.6.1979)
(27.9. 1979)
(11. 2. 1980)
(2 1.2. 1979)
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nitelmien kehittäminen.
Uittosääntöjen kumoamisen yhteydessä on

tehty suunnitelmia haittaa tai vaaraa aiheuttavien
uittolaitteiden ja -rakenteiden purkamiseksi tai
muuttamiseksi vesien muuta käyttöä silmällä pi
täen. Käytöstä pois jääneiden irtouittoväylien
uittosääntöjen kumoamissuunnitelmia on eri vai
heissa vireillä tai suunnitteilla yli 400 kpl. Näistä
on yli 100 kohteelle saatu vesioikeuden päätök
set ja n. 30 väylää on voitu entisöidä. Huomatta
vin hanke on ollut Simojoen entisöinti.

Vesihallinnon muusta suunnittelutoiminnasta
voidaan mainita maankuivatuksen, kastelun, met
säoj ituksen, kalanviljelylaitosten ja luonnonravin
tolammikoiden sekä polttoturvesoiden kuivatuk
sen suunnittelu.

Maankuivatuksen suunnittelu perustuu ns. ra
hoituslakiin, jonka mukaan kuivatusta tarvitsevat
voivat hakea sitä vesipiirin vesitoimistolta. Hank

1. Hämeenlinnan Seutu (1972)
2. Forssan seutu (1973)
3. Lounais-Suomi (1973, 1975)
4. Tampereen Seutu (1972)
5. Kankaanpään seutu (1975)
6. Karvia (1975)
7. Valkeakosken, Toijalan, Viialan, Lempäälän ja
Pirkkalan alue (1975)

8. Kymenlaakso (1973)
9. Etelä-Karjala (1975)
10. Mikkelin Seutu (1976)
11. Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän alue (1977)
12. Kyrönjokilaakso (1973)
13. Suupohjan alue (1974)
14. Vaasan seutu (1976)
15. Lappajärven alue (1976)
16. Kristiinan seutu (1977)
17. Pietarsaaren seutu (1973)
18. Lesti-Perhonjoen ja Luodonjärven vesistöalue (1974)
19. Kalajokilaakso (1973)
20. Pyhäjokivarsi (1977)
21. Kemi- ja Tornionjoen alaosat (1972)
22. Heinolan seutu (1977)
23. Mäntän alue (1978)
24. Vihannin-Keltalan harjualue (1977)
25. Kahdeksan kuntaa, Ouv (1977)
26. Haukiputaan, Jin, Kiimingin, ja

Ylikiimingin alue (1978)
27. Kemijärven alue (1978)
28. Simon seutu (1979)
29. Haminan seutu (1979)
30. Siikainen ja Merikarvia (1979)
31. Kyrönmaa
32. Joensuun alue

keet rahoittaa maatilahallinis vesihallituksen esi
tyksestä. Maankuivatustöitä on rahoitettu keski
määrin 4—5 milj.mk vuodessa rahoituksen reaali
arvon alennuttua viime vuosina ratkaisevasti. Ku
vassa 9 on esitetty maankuivatusvarojen kehitys
vuosina 1970—1979.

Kastelu on viime vuosina tullut yhä tärkeäm
mäksi, mutta kastelun hankekohtainen suunnit
telu ja rahoitus valtion toimesta edellyttävät
lainsäädäntötoimenpiteitä. Kasteluveden varas
toinnin kehittämiseksi on koetarkoituksessa suun
niteltu ja rakennettu mm. kaksi muovikankaista
säännöstelypatoa.

Metsäojitusta koskeva toiminta vesihallinnon
tehtävänä päättyi v. 1978.

Vuodesta 1973 alkaen vesihallinto on suunni
tellut ja rakentanut valtion kalanviljelylaitoksia
kalatalousviranomaisten toimeksiannosta. Huo
mattavin rakennuskohde on ollut Pohjois-Suomen

VESIHUOLLOI YLEI

Kuva 8. Vesihuollon yleissuunnitelmat 1.11.1979.



keskuskalanviljelylaitos Taivalkoskella. Vireillä
olevista kohteista on merkittävin Itä-Suomen kes
kuskalanviljelylaitos Enonkosken kunnassa. Li
säksi on vesihallitus laatinut luonnonravintolam
mikoiden rakentamissuunnitelmia vuosittain 15—
25 kpl, mitkä edustavat lammikkoalana n. 300—
500 ha. Toiminta on rahoitettu lähes kokonai
suudessaan työllisyysvaroilla.

Polttoturvetuotantoon liittyviä oj itustöitä on
suunniteltu ja toteutettu VAPO:n toimeksian
nosta.

Vesien käytön suunnitteluun ja ohjaukseen
kuuluu läheisesti myös vesihuollon ja vesiensuo
jelun rahoitustoiminta. Vesihuollon ja vesiensuo
jelun yleisen kehittämisen lisäksi on vesihallinnon
tehtäviin kuulunut 1970-luvun alkuvuosista läh
tien osallistuminen myös yhdyskunnille ja teol
lisuudelle ko. toimenpiteisiin osoitetun rahoitus-
tuen käsittelyyn. Vuonn 1972 aloitettiin myös
valtion vesihuoltotöiden toteuttaminen. Näiden
töiden suunnittelu tapahtuu pääasiassa kuntien
toimesta.

Vesihuolto- ja
vesiensuojeluinvestoinnit ja
niiden rahoitus
Vesihu olto- ja vesiensuojeluinvestointien koko
naismäärä on vuosina 1971—1978 ollut keski
määrin 1 100 milj.mk (vuoden 1978 hintatasos
sa) vuodessa. Investointien määrä on 1970-luvun
loppuvuosina hidastunut tuntuvasti, jolloin sa
malla on jääty jälkeen vesihuollolle ja vesiensuo
jelulle asetetuista tavoitteista. Eniten jälkeenjää
neisyyttä on tapahtunut metsäteollisuuden ve
siensuojeluinvestoinneissa, kun taas yli dyskun
tien vesihuoltoinvestointien kehitys on ollut ta
saisempaa.

Yli dyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoin
tien ensisijainen rahoitusvastuu kuuluu kunnille
ja rahoitusta varten pemstetuille vhtymille. Pää
asialliset rahoituslähteet ovat vesi- ja jätevesimak
sumiot, kunnallisverotulot, yleiset luottolaitos
lainat sekä valtion välillinen ja välitön rahoitus-
tuki. Valtio on osallistunut hankkeisiin paitsi
avustusten ja valtion vesiensuojelu- ja vesihuolto
töiden muodossa, myös maksamalla osan ns.
korkotukilainoj en koroista. Valtion osallistumi
sessa yhdyskuntien vesihu ollon rahoitukseen on
tapahtunut viime vuosina useita muutoksia. Mer
kittävin näistä on ollut korkotukilainajärjestel
män muuttaminen vuoden 1978 alusta.

HAANKUIVATUSVARAT
Myönnetyt määrärahat (ao.vuoden hintataso
• v 1977 hintataso
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Kuva 10. Yhdyskunden vesihuotto- ja vesiensuojetu
investoinnit vuosina 1971—1978. Pylvään sinisen sävyt
ovat ao. vuoden hintatasossa ja harmaa-vaiko sävyt vuo
den 197$ hintatasossa.
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1 TEOLLISUUDEN VESIENSUOJELUINVESTOINNIT
Mmkj— Kokonaisinvestoinnit
600 L Metsateallisuuden osuus
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Kuva 11. Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit vuosina
1971—1978. Pylvään siniset sävyt ovat ao. vuoden hinta-
tasossa ja harmaa-vaiko sävyt vuoden 197$ hintatasossa.
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Taulukko 2. Vattion rahoitusmuodot vv. 1971—1978 yhdyskuntien vesihuolto- javesiensuojeluinvestoinneissa (milj.mk).

Rahoitusmuoto 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Yhteensä

Vesiensuojeluavustukset - - 2,0 5,0 12,0 9,0 8,0 7,0 43,0
Valtion vesiensuojelu-ja vesihuoltotyöt 2,7 5,2 5,2 7,4 9,2 7,9 8,9 46,5
Valtionapu työttömyyden lieventämiseen 0,3 0,6 - 0,1 1,6 1,8 2,5 9,7 16,6
Korkotukilainat (35) (35) (45) (45) (75) (55) (55) (105) (450)
maksettu korkotuki 1,9 2,8 4,3 6,5 8,3 10,2 12,3 13,3 59,6

Yhteensä 2,2 6,1 11,5 16,8 29,3 30,2 30,7 38,9 165,7

Taulukko 3. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien kokonaisrahoitusjärjestelmän mukainen toteutuma vv. 1974—
1978 (milj.mk).

Vuosi Korkotuki- PSP:n Mortgage Bank of Vientimaksu- Yhteensä Lainoitetut investoinnit
lainat “pienlainat” Finland Oy:n lainat lainat (ao. vuoden hintataso)

1974 30,0 1,8 53,9 11,0 96,7 125,6
1975 51,4 6,8 70,4 12,0 140,6 182,6
1976 48,7 3,6 52,0 - 104,3 135,3
1977 11,1 3,7 19,2 3,4 37,4 48,6
1978 1,5 - 11,3 20,4 33,2 45,4

Kuvassa 10 ja taulukossa 2 on esitetty yhdys
kuntien vesihu olto ja vesiensuojeluinvestointien
kehitys sekä valtion rahoitusosuuksien kehitys
vuosina 1971—1978.

Vuoden 1974 tulo- ja menoarvion yhteydessä
hyväksyttiin ns. teollisuuden vesiensuojeluinves
tointien kokonaisrahoitusjärjestelmä vv. 1974—
1983. Rahoitusjärjestelmässä määriteltiin, paitsi
tavoiteltava investointien kokonaismäärä, myös
teollisuuden, valtion ja muiden rahoittajien ra
hoitusosuudet investointien toteuttamisessa. Jär
jestelmää on sittemmin muutettu useaan ottee
seen ja sen mukainen rahoitus on toteutunut vain
osittain.

Kuvassa 11 ja taulukossa 3 on esitetty teolli
suuden vesiensuojeluinvestointien kehitys vuo
sina 1971—1978 sekä kokonaisrahoitusjärjestel
män mukaisen teollisuuden rahoituksen toteutu
ma vuosina 1974—1978.

Vesien käytön valvonta
Vesien käytön valvontana käsitellään tässä paitsi
vesilain ja sen nojalla annettujen päätösten nou
dattamisen valvontaa myös niitä muita lähinnä
yleisen edun valvontaan liittyviä tehtäviä, joiden
käsittelystä vesihallituksessa vastaa valvonta- ja
katselmusosasto. Varsinaisen vesilain mukaisen
valvontatoiminnan hoitavat lähinnä vesipiirien
vesitoimistot.

Valvontatoimenpiteiden yhdenmukaistami
seksi on vesihallituksessa laadittu vuoden 1979
loppuun mennessä yhteensä 42 valvontaohjetta.
Keskeisimmät valvontaohjeet koskevat jätevesien
ja niiden vaikutusten velvoitetarkkailua sekä ve
silain mukaisen valvonnan täytäntöönpanoa ja
eri lainkohtien käytäntöön soveltamista.

Eräs vesien pilaantumisen ennaltaehkäisemi
seen tähtäävä valvonnan muoto on ns. ennakko
toimenpideasewksen (283/62) tarkoittamien en
nakkoilmoitusten tarkastaminen. Ennakkoilmoi
tusten johdosta on annettu tarkastuslausuntoja
vuosina 1971—1979 keskimäärin 520 vuodessa.

Vesilain ja sen nojalla annettujen päätösten
rikkomisia on havaittu vesihallinnon toimikaute
na keskimäärin 250 tapausta vuodessa. Virka-apu
tai syytetoimenpiteisiin nämä rikkomukset ovat
johtaneet vuosina 1971—1975 keskimäärin yh
deksässä tapauksessa vuodessa ja vuosina 1976—
1979 keskimäärin 14 tapauksessa vuodessa.

Vesistöihin vaikuttavaa toimintaa ja sen vesis
tövaikutuksia valvotaan paitsi velvoitetarkkailun
avulla myös viranomaistarkkailuna, joka käsittää
tällä hetkellä noin 1 200 vesistön tilaa koskevaa
havaintopaikkaa ja noin 1 000 hydrologisen mit
tauksen havaintopaikkaa. Velvoitteeksi määrätty
jä tarkkailuj on nykyisin noin 1 500.

Valvonta- ja katselmusosaston sekä vesitoimis
tojen valvonnan toimialan keskeisin tehtävä liit
tyy kuitenkin yleisen edun valvontaan vesilain
mukaisen lupakäsittelyn eri vaiheissa. Taulukossa
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Taulukko 4. Hakemusasioissa vesioikeuksille annetut lausunnot vv. 1971—1979.

Hanketyyppi 1971—75 1976 1977 1978 1979
A 8 A 8 A B A 8 A B

Vesistöön rakentamisen ja
voimalaitosten valvonta 807 616 15 294 11 233 21 252 15 253

Vesiliikenteen ja uiton valvonta 72 13 6 7 8 6 7 5 8 5

Vesistön järjestelyn ja
ojituksen valvonta 25 3 1 - 6 2 6 5 6 1

Säännöstelyn valvonta 31 1 10 5 4 2 3 5 5 3

Vedenhankinnanvalvonta 234 132 11 56 14 51 15 65 11 45

Jätevesiin liittyvä valvonta 398 77 52 60 44 22 39 38 53 31

A = vesihallituksen antamat lausunnot
8 = vesipiirien vesitoimistojen antamat lausunnot

4 on esitetty vesihallituksen ja vesipiirien vesitoi
mistojen hakemusasioissa vesioikeuksille anta
mien lausuntojen määrän kehitys vuosina 197 1—
1979.

Vesihallitus on hakenut vesioikeuden päätök
siin muutosta vuosina 1970—1975 keskimäärin
neljä kertaa vuodessa ja vuosina 1976—1979
keskimäärin 18 kertaa vuodessa.

Erityisesti vesiensuojelutoiminnan kannalta on
ollut ongelmana vireillä olevien jätevesiä koske
vien lupahakemusten ruuhkau niminen vesioikeuk
sun. Päätösten puuttuminen on aiheuttanut vii
västymistä vesiensuojelu- ja kalanhoitotoimenpi
teiden toteuttamisessa, vaikeutumista vesilain
määräysten noudattamisessa sekä kansalaisten
oikeusturvan heikentymistä. Kuvassa 12 on esi
tetty lupahakemusten kokonaismäärän ja vesi
oikeuksissa ratkaisematta olleiden hakemusten
määrän kehitys vuosina 1970—1979.

Katselmustoimitukset
Vesihallinnon perustamisvaiheessa siirtyi virastol
le keskeneräisiä katselmustoimituksia 465. Vesi
hallituksen toiminta-aikana on vuosittain tullut
vireille 70—90 uutta toimitusta.

Toimituksia olivat aikaisemmin hoitaneet
useitten eri virastoj en virkamiehet. Toimitukset
olivat viivästyneet kohtuuttomasti ja niitä oli
ruuhkautunut eri virastoihin. Vesihallitus otti
erääksi tavoitteekseen katselmusruuhkan mah
dollisimman nopean purkamisen.

Vuoteen 1975 mennessä saatiinkin toimitus
ten lukumäärä vähentymään noin puoleen alku
peräisestä, jolloin tilanne oli jo oleellisesti paran
tunut. Tämän jälkeen on uusien ja valmistuvien

toimitusten määrä ollut vuosittain suunnilleen
yhtä suuri.

Katselmustoimitukset on hoidettu pääosin ve
sitoimistoissa. Katselmustoimintaan käytetty
työmäärä vastaa vuosittain yhteensä noin 50—60
miestyövuotta. Kuvassa 13 on esitetty katselmus
toimitusten lukumäärän kehitys vuosina 1970—
19 79.

Tutkimustoiminta
Vesihallinnon suorittaman tutkimustoiminnan
keskeisenä tarkoituksena on tuottaa ja julkaista
tietoja vesistöistä ja vesivaroista. Valtaosa tutki
muksen tuloksista palvelee vesihallinnon tarpei
den lisäksi myös yleistä tiedon tarvetta. Lisäksi ve
sihallinto esim. hydrologisen tutkimuksen, veden
laatututkimusten sekä vesihuolto- ja vesiensuo
jelutekniikan osalta lähes yksinomaan vastaa val
takunnallisesta nitkimustoiminnasta maassamme.

Tutkimustoiminnan käytännön toteuttaminen
edellyttää paitsi laajaa kotimaista yhteistyötä
myös kansainvälistä yhteistoimintaa. Kotimaises
ta yhteistoiminnasta mainittakoon eri tutkimus
laitosten asiantuntij oista kootun vesihallinnon
tieteellisen neuvottelukunnan toiminta sekä eri
viranomaisten kanssa toteutettavat yhteistyösopi
mukset ja tutkimukset. Merkittävimpiä tutkimus
projektejä ovat olleet Suomen itsenäisyyden juh
lavuoden 1967 rahaston (SITRA) kanssa yhteis
toiminnassa vuosina 1973—1977 toteutettu yh
dyskuntien vesi-ja ympäristöprojekti (YVY) sekä
vuosin 1975—1978 toteutettu Kansainvälisen JäI
leenrakennus- ja Kehityspankin vesiensuojelulai
nan edellyttämä tutkimusproj ekti (KVT-projekti).
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Hydrologinen tutkimustoiminta
Suurin osa vesihallinnon suorittamasta hydrolo
gisesta havaintotoiminnasta on jatkunut pääpiir
teissään samassa laajuudessa kuin vesihallintoa
edeltäneenä aikana. Toimintaa on tehostettu eri
tyisesti pohjaveden, maankosteuden, sadeveden
kemian, vesistöjen virtausolojen ja järvihaihdun
nan havainnoinnissa. Samoin järvien syvyyskar
toitusta on merkittävästi voimistettu vesih alun
non toimintakautena. Tähän mennessä on kartoi
tettu yli 2 400 järveä, joiden pinta-ala on yhteensä
lähes 3 200 km2. Myös syvyyskäyrien painatus
maanmittaushallituksen ja topografikunnan kar
toille on aloitettu. Erityisesti vesitoimistojen
osuutta käytännön havaintotyössä on pyritty li
säämään. Taulukossa 5 on esitetty nykyisten hyd
rologisten havaintoasemien määrä. Havainnoista
tehtävien yhdistelmien ja analyysien määrää on
lisätty voimakkaasti. Au tomaattista tietojenkäsit
telyä on käytetty enenevässä määrin paitsi tilas
tollisiin analyyseihin myös vesistöj en valuntamal
lien ja virtausmallien luomiseen.

Pääosa havainnointityön tuloksista on tallen
nettu hydrologiseen atk-rekisteriin. Vuoden 1979
lopussa rekisterit sisälsivät n. 10 000 000 veden-
korkeutta ja lähes 4 000 000 virtaamaa kuvaavaa
h avain toa.
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Keskenerätsina

191O

Kuva 12. Lupahakemusten kokonaismäärä ja vesioikeuk
sissa keskeneräisinä olevien katselmustoimjtusten luku
määrä vuosina 1970—1979.
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Kuva 13. Katselmustohnitusten lukumäarä vuosina 1970—1979.
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Taulukko 5. Hydrologisten havaintoasemien määrä.

Asemien Asemien
Asemaryyppi määrä määrän muutos

v. 1970 vv. 1970—79
Vedenkorkeus
(joista rekisteröiviä) 605(165) 100(18)
Virtaama 330 19
Sade (joista rekisteröiviä) 245( 50) 30(10)
Sadeveden laatu 40 40

Lumen linjamittaus 160 0
Jäänpaksuus 70 — 3
Pintaveden lämpötila 50 18
Syvän veden lämpötila 6 0
Haihdunta 18 — 2

Järvihaihdunta 4 4
Routa 140 30
Maankosteus 50 50
Pohjavesi 102 54
Pienet hydrologiset alueet 56 11

Hydrologisessa palvelutoiminnassa pääpaino
on ollut vesivoimalaitosten ja säännöstelypatojen
kalibroinneissa sekä virtausselvityksissä. Vesivoi
malaitoksille ja -yhtiöille kuukausittain toimite
tut sateen aluearvot kattavat tällä hetkellä yli
70 % maamme pinta-alasta.

Hydrologisen perustutkimuksen pääkohteina
ovat puolestaan olleet mm. luonnonolojen vaih
teluiden ja ihmisen toiminnan vaikutusten selvit
täminen, ennustemenetelmien kehittäminen, hyd
rologiset mallit, lumen sulanta, kastelu sekä poh
javeden laatuun liittyvät kysymykset.

Vesitutkimustoiminta
Keskeinen toimintamuoto on vesistöjen tilan seu
ranta. Vesistöjen rehevöityminen, ravinteiden
huuhtoutuminen erityisesti maa- ja metsätalou
den aiheuttamana haj aku ormituksena ja myrkyl
listen aineiden esiintyminen ovat esimerkkejä
ajankohtaisista selvittelykohteista. Myös kansain
välisten sopimusten edellyttämät merialueiden
tutkimukset ovat olleet merkittävästi esillä. Seu
rantatutkimuksia varten on olemassa seitsemän
koko maan laajuista havaintoverkkoa, minkä li
säksi tarkoitusta palvelevat lukuisat velvoitetut
kimusten ja aluekohtaisten seurantatu tkimusien
tulokset. Varhaisimmat havaintoverkot on perus
tettu jo 1960-luvulla. Seurantaa on pyritty myös
monipuolistamaan. Vuonna 1978 aloitettiin ka
laston jäämäainepitoisuuksien tarkkailu ja jo sitä

ennen (1974) perustettiin pakastettuna säilytet
tävät vesi- ja kalanäytteistöarkistot.

Vesistöjen tilaa koskevien tietojen määrän kas
vaessa 300 000—400 000 havainnolla vuosittain
on tietojen käsittelyssä siirrytty enenevässä mää
rin automaattiseen rekisteröintiin ja tietojen käsit
telyyn. Vuonna 1972 perustettu atk-pohjainen
denlaaturekisteri sisäLsi v. 1979 lopussa n. 400 000
tietuetta ja v. 1977 perustettu ympäristömyrkky
rekisteri vajaat 10 000 tietuetta. Erityistä huo
miota on viime vuosina kiinnitetty rekisterien
käyttöön perustuvien ekologisten vesistömallien
kehittämiseen.

Automaattisen veden laadun tarkkailun kehi
tystyö on ollut käynnissä vuodesta 1974. Kymi
joella ja Kokemäenjoella olevien asemien lisäksi
on käytössä ollut järjestelmän keskusyksikkönä
PDP-11/35 pientietokone ja kaksi liikkuvaa tark
kailuasemaa.

Teknillinen tutkimustoiminta
Teknillisen tutkimustoiminnan painoalueena on
ollut erityisesti vesiensuojelumenetelmien kehit
täminen. Lähes kaikkia maassamme kysymyk
seen tulevia asumajäteveden puhdistusmenetel
miä onkin tutkittu niiden toiminnan, ravinteiden
poiston ja tehostamismahdollisuuksien osalta.
Suomenojan koeaseman käyttöönotto v. 1977
paransi huomattavasti tutkimustoiminnan edelly
tyksiä. Tutkimusasema toimii nykyisin VTT:n
alaisuudessa. Uusimmissa tutkimuksissa on jo
mukana tulevaisuuden menetelminä typenpoisto
ja jäteveden suodatus. Tällä hetkellä toiminnassa
on entistä enemmän suuntauduttu myös hulevesi
en (taajamien sade- ja sulamisvesien) ja viemä
röintijärjestelmien tutkimuksiin.

Jätevesien puhdistuksessa syntyvän lietteen
laadun ja käsittelyn tutkiminen aloitettiin v. 1972.
Tutkimukset ovat laajentuneet käsittämään myös
lietteen hyväksikäytön vaikutuksia.

Teknillinen tutkimustoiminta muodosti mer
kittävän osuuden vuosina 1973—1977 SITRA:n
kanssa yhteistoiminnassa toteu terussa vesi- ja
jätehuollon tutkimusprojektissa. Vuonna 1978
käynnistettiin SITRA :n kanssa uusi, teollisuusjä
tevesiä koskeva tutkimusprojekti.

Veden hankintaan liittyvissä tutkimuksissa on
paneuduttu sekä veden puhdistusmenetelmiin
että verkostokysymyksiin. Tekopohj aveden muo
dostamismenetelmien kehittäminen ja pohjave
den käytön edistäminen ovat tärkeimpiä tämän
hetken tutkimustehtäviä.
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Muita vesiensuojeluun ja vesien rakentamiseen
liittyviä tutkimuksia ovat olleet vuosikymmenen
alussa pengerryspumppuamotutkimukset, jäteve
sien laimenemistutkimukset sekä salaojitustek
niikkaan liittyneet tutkimukset. Jätevesien sade
tusta kokeiltiin vuosikymmenen uolivälissä.
Myös tekoaltaiden turvetutkimuksia on tehty
runsaasti. Uusimmat tutkimukset selvittävät eri
tyisesti säännöstelyjen ja metsäojirusten vaiku
tuksia.

Myös geotekniset ja geologiset suunnittelu- ja
valvontatehtävät ovat muodostaneet vesihallin
non rakentamistoiminnasta johtuen merkittävän
osan teknillisestä tutkimustoiminnasta.

Laboratoriotoiminta
Vesistötutkimuksiin liittyvä laboratorio-organi
saatio käsittää keskusviraston tutkimuslaborato
rion lisäksi vesitoimistojen vesilaboratoriot. Toi
mistoa vastaavaksi yksiköksi keskusviraston tut
kimuslaboratorio muodostettiin 1.7.1977.

Laboratoriotoimintaa on pyritty voimakkaasti
kehittämään. Erityisesti automaattisten mittaus
ten käyttöä on lisätty. Laboratoriot on pyritty
sekä tiloiltaan että laitteistoiltaan pitämään myös
ajanmukaisina ja toimivina. Kokonaan uudet tai
uudistetut tilat on saatu keskusviraston tutkimus
laboratoriolle ja kuudelle vesitoimiston laborato
riolle. Myös muiden vesitoimistojen laboratoriois
sa on tehty pienempiä korjaus-ja kunnostustöitä.

Myös keskusviraston ja piirilaboratorioiden vä
listä työnjakoa on kehitetty. Erityislaitteet on
pääosin keskitetty tutkimuslaboratorioon, joskin
viime vuosina on aloitettu myös muutamien piiri
laboratorioiden analyyttisen valmiuden kohotta
minen. Tällöin on voitu siirtää mm. osa rutiini
analyyseistä, kuten metallimääritykset, piirihal
linnon suoritettavaksi. Erityisenä kehittämiskoh
teena laboratoriotoiminnassa ovat olleet raskas-
metallien ja orgaanisten ympäristömyrkkyjen tut
kimusmetodiikan parantaminen. Kuvassa 14 on
esitetty vesitoimistojen laboratoriotoiminnan ke
hitystä vuosina 1970—1979.

KVT-projekti
Kansainvälisen Jälleenrakennus- ja Kehityspankin
vesiensuojelulainan edellyttämä tutkimusprojekti
toteutettiin vuosina 1975—1978. Projektin kus
tannukset olivat yhteensä yli 5,5 milj.mk. Projek
tijakautui viiteen osaprojektiin:

— Vesistöjen tilan tarkkailujärjestelmän kehittä
minen

— Sisävesistöjen ekologisen mallin kehittäminen
— Kustannus-hyöty-analyysimenetelmien kehit

täminen vesiensuojelutoimenpiteiden koko
naistaloudellisen tehokkuuden arvioimiseksi

— Teollisuuden jätevesiprojekti
— Itämeren ekologisen mallin kehittäminen.

Tämä projekti oli tehokas tutkimusisku kes
keisten vesiensu ojelukysymysten selvittämiseksi.
Projekti tuotti runsaasti julkaisuja ja pani alulle
monia tutkimuksia, joita on jatketru projektin
päättymisen jälkeen.

Vesirakennustoiminta
Vesihallituksen perustaminen aiheutti vesiraken
nustoimintaan vain vähäisiä välittömiä muu tok
sia. Entiset maanviljelysinsinööripiirit jatkoivat
uusina vesipiireinä keskeneräisiä vesistöjen järjes
tely- ja säännöstelytöitä sekä maataloushallituk
sen, metsähallituksen, asutushallituksen ja maan-
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Kuva 14. Vesitoimistojen Jaboratoriotoiminnan kehitys
vuosina 1970—1979.
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mittaushalliniksen osoittamilla määrärahoilla lä
hinnä kuivatus- ja tietöitä. Oleellista laajenemista
vesipiirien vesistötöiden kohdalla tapahtui vain
Pohjanmaalla, missä vesipiirit entisten kesken
eräisten töittensä lisäksi saivat jatkettavakseen
tie- ja vesirakennushallitukselta siirtyneet eräät
varsin mittavat vesistötyöt.

Toimintakautensa aikana vesihallitus on pyrki
nyt varsin voimakkaasti edistämään Pohjanmaan
jokivesistöjen kuntoonpanotöitä muokkaamalla
samalla suunnitelmia mahdollisimman tarkoituk
senmukaisesti vesistöjen moninaiskäyttöä palvele
viksi. Näiden ns. Pohjanmaan keskeneräisten ve
sistötöiden huippukausi ajoittui vijosille 1975—
1977 ja-niiden rahoitustarve on hankkeiden val
mistumisen myötä asteittain vähenemässä. Kysei
set työt on tarkoitus saattaa päätökseen 1980-
luvun alkupuolella.

Vesihallinnon toiminta-aika on merkinnyt
myös valtion vesirakennustoiminnan tuntuvaa
monipuolistumista. Kokonaan uuden tyyppisinä
hankkeina on ryhdytty toteuttamaan vesiensuo
jelu- ja vesihuoltotöitä sekä vesistöjen kunnosta
mistöitä. Vesiensuojelutöitä on toteutettu vuo
desta 1972 alkaen. Työt käsittivät aluksi lähinnä
kokooj aviemärien rakentamista. Vuodesta 1979
alkaen on lisäksi toteutettu myös yhdyskuntien
vedenhankintaa palvetevia syöttö- ja yhdysvesi
johtoja. Kyseisiä töitä ryhdyttiin samalla kutsu
maan valtion vesihuoltotöiksi. Valtion vesihuol
totyöt muodostavat yleensä osan ao. kuntien
vesihuoltosuunnitelmista. Vesihuoltotöiden to
teutus on siten useassa tapauksessa käynnistänyt
tai edistänyt kunnallista vesiensuojelua ja vesi-
huoltoa palvelevaa rakennustoimintaa.

Vesistöjen kunnostamistoiminta on käynnisty
nyt 1970-luvun loppupuolella lähinnä koetoimin
tana. Ko. toimintaa pyritään toteuttamaan maa-
ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän
esittämien periaatteiden mukaisesti (Kom iteamie
tintö 1977:45). Vuodesta 1979 alkaen tulo- ja
menoarvioon on sisältynyt erillinen määräraha
pienehköihin vesistöjen kunnostamistöihin.

Kuluneen toimintakauden aikana on vesihal
linnon rakentamisen osatoimintojen keskinäinen
järjestys kehittynyt siten, että omalla rahoituk
sella tehtävien töiden määrä on jatkuvasti kasva
nut samalla kun lähinnä kuivatus- ja asutustöi
den kohdalla on tapahtunut vastaavasti supistu
mista. Kuvassa 15 on esitetty vesihallinnon ra
kentamistoimintaan käytettyjen määrärahojen
kehitys vuosina 1971—1979.

Työllisyysmäärärahojen osuus kokonaisrahoi
tuksesta on vaihdellut 3 0—40 ¾ välillä. Työmää

rärahoin palkatun työvoiman keskivahvuus on
vuosina 1971—1979 ollut 1170 henkeä.

Huomattavimpia rakennuskohteita ovat olleet
Kyrönjoen, Lapuanjen ja Kalajoen vesistötyöt.
Näistä Lapuanjoki on saatu pääosin valmiiksi.
Muista hankkeista voidaan mainita erityisesti
Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen ra
kennu styöt.

Rakennustöiden laajuutta kuluneella kymmen
vuotiskaudella kuvaavat seuraavat luvut:

Vesistöjen hoito- ja
kunnossapitotehtävät
Vesistöjen hoito- ja ku nnossapitotehtävät käsittä
vät säännöstelyjen käyttö- ja kunnossapitotoi
minnan, maankuivatustöiden kunnossapitoval
vonnan, jääpatojen ehkäisyn ja torjunnan, yleis
ten vesialueiden hoitotyöt sekä maa-alueilla ta
pahtuvien öljyvahinkojen torjunnan.

Vesihallinnon toimesta hoidetaan tai tarkkail
laan yli 70 huomattavaa säännöstelyä. Kuvasta
16 käyvät ilmi ne järvet tai tekojärvet, joissa vesi
hallitus on vesioikeudellisen lupapäätöksen halti
ja. Näistä hankkeista 49 on vesihallinnon välittö
mässä hoidossa. 13 hankkeen osalta käyttöoi
keudet ja -velvoitteet on sopimuksella siirretty
ao. vesistöissä toimiville voimayhtiöille. Näiden
säännöstelyjen lisäksi vesihallinnon toimesta on
tarkkailtu ja tarvittaessa ohjattu useita sellaisia-
km säännöstelyjä, joissa vesihallitus ei ole luvan-
haltija, mutta jotka säännöstelyt olennaisesti vai
kuttavat vesihallinnon hoitamiin säännöstelyihin.
Tällaisia ovat mm. Näsijärven ja Puutaveden sään
nöstelyt.

Säännöstelystä johtuva vesistön luonnontilan
muutos aiheuttaa lähinnä kahdenlaista vesistön
hoitotarvetta — eroosiosuojausta ja kalanviljely
tarvetta. Vesihallinnolla on useita tällaisia hoito-
ja tutkimusvelvoitteita. Säännöstelyn vaiku tuk
sia on selvitetty mm. Päijänteen sekä Vanajave
den-Pyhäjärven kalataloudellisissa tutkimuksissa.
Lappajärvellä on tutkittu muikun lisääntymistä

vesiu omat
maapadot ja penkereet
säännöstelypadot
pumppuamot
tiet
sillat
viemäri- ja vesijohtolinjat
siirrettyjä maamassoja yhteensä

10 540 km
7,9 milj.m3
90 kpl
160 kpl

1560km
1 050 kpl
480 km
55 milj.m3
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säännöstelyolosuhteissa. Huomattavin vesistövai
kutusten hoitoalue on ollut man, jossa säännös
telyn johdosta on raivattu 2 000 kilometrin mat
kalta kaatuneet puut sekä vahvistettu vyölyviä
rantoja. Kalanviljelyä varten Inarilla on rakennet
tu tai rakenteilla velvoiteistutusten vaatimat ka
lanviljelylaitokset ja luonnonravintolammikot.
Inarin hoitovelvoitteisiin on vuosina 1974—1979
käytetty varoja kaikkiaan n. 19 milj.mk. -

Vesistörakenteiden kunnossapidon valvontaa
ja hoitoa varten on laadittu hankekohtaiset kun
nossapitosuunnitelmat ja -ohjeet. Toiminta käsit
tää sekä normaaliajan että kriisiajan valvonnan ja
vahinkojen ehkäisytoiminnan. Tällaisia rakenteita
ovat mm. Uljuan, Hautaperän, Hirvijärven ja Pit
kämön padot.

Useiden vanhojen säännöstelypatoj en epäkäy
tännölliset neula- tai settirakenteet on muutettu
koneellisesti toimiviksi patoluukuiksi. Tällaisia
rakenteita on tehty esim. Iisalmen reitillä ja Lem
päälässä.

Jääpatojen aiheuttamia tulvantorjuntatöitä on
tehty lähinnä Kymijoella, Pohjanmaan joilla sekä
Simojoella, Tornionjoetla ja Ivalonjoella. Jääpato
jen torjuntatoiminta tapahtuu pääasiassa vesitoi
miston ja läänin petastustoimen yhteistyönä.

Kuivatushankkeiden kunnossapitovalvonta ja
neuvonta kohdistuu valtion avustamiin tai lai
noittamiin hankkeisiin. Työtä suorittavat ensi si
jaisesti vesitoimistot vesihallituksessa laaditun
tarkkailu- ja valvontajärjestelmän mukaisesti. Kui
vawshankkeiden määrä ja laatu vesipiireittäin
käy ilmi taulukosta 6.

Taulukko 6. Luovutetut maankuivatushankkeet vuosina
1970— 1979.

Vesipiiri Hyötyalue Hyötyalu- Hankkeiden
yhteensä eesta peltoa luku

ha ha

Hev 8 995 6 803 109
Tuv 10560 $639 194
Tav 5 333 3 372 144
Kyv 7 887 4 741 163
Miv 5 339 1 506 82

Kuv 13 787 3 283 149
PKv 3 125 1 221 55
Vav 38068 30728 149
KSv 9 474 1 304 161
Kov 15 151 6659 62

Ouv 13 144 3 028 72
Kav 9 519 314 61
Lav 30 238 3 452 189

Yhteensä 170 620 75 050 1 590

100

M mk

86

50

40

20

Kuva 15. Vesihaltinnon rakentamistoimintaan käytetyt
määrärahat vuosina 197 1—1979 ao. vuoden hintatasossa.

VESIHALUNNON SÄÄNNOSIELE
MÄT VESISTÖT

• Vesistojen
jois6c vesihottitus on
tuvanhottija t 52 kpl)
• Saanitteitta oteuat kuu

rnattovat säännbstelyt
(Sairnaa jo Pietinenl

Kuva 16. Vesihallinnon alännöstelemät vesistöt.
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Yleiset vesialueet tulivat vuonna 1966 sääde
tyllä lailla valtion omaisuudeksi ja ovat nykyisin
vesihallituksen hallinnassa. Vesihallinnon toimes
ta on yleisten vesialueitten sijainti kartoitettu.
Kartoituksen yhteydessä on myös selvitetty vesi
alueilta olevien saarten luonnonolosuhteet, kas
visto ja linnusto sekä saarten mahdollinen käyttö
esim. suojelusuunnitelmia varten. Yleisten vesialu
eiden saarten lukumäärä on n. 700, joiden yhteen
laskettu pinta-ala on n. 1 100 ha.

Vuoden 1975 alusta voimaan tulleella lailla ja
asetuksella määrättiin vesihallituksen tehtäväksi
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjun
nan yleinen johto, kehittäminen ja valvonta. Ve
sipiirien vesitoimistojen tehtävänä on vahvistaa
kuntien laatimat öljyvahinkojen torjuntasuunni
telmat. Tähän mennessä öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelmia on vahvistettu yli 90 prosentille
kunnista.

Vuosina 1976—1978 tehtiin öljyvahingoista
keskimäärin 1 240 ilmoitusta vuodessa. Keski
määräiset kuntien ilmoittamat torjuntakustan
nukset öljyvahinkoa kohti olivat vastaavana aika
na n. 800 mk.

Kehittämistoiminta
Viraston sisäistä toimintaa kehitettiin voimak
kaasti vuosina 1970—1974 ns. taloudellis-hallin
nollisen kehittämisprojektin (VESKE) yhteydes
sä. Projektin toteuttamiseen käytettiin lähes 30
miestyövuoden työpanos. Projektin tarkoitukse
na oli erityisesti johtamisjärjestelmien sekä johta
mistavan ja -ilmaston kehittäminen. Projektin tu
loksista mainittakoon yhteistoiminnan tarkkailu-
ja kehittämisjärjestelmät, toiminnansuunnittelu
järjestelmät, tavoitebudjetointi ja laskentajärjes
telmät, koulutussuunnittelujärjestelmä, henkilös
tösuunnittelujärjestelmä sekä vesipiirien organi
sointimallit. Näiden järjestelmien edelleen kehit
tämistyö siirtyi projektin päätyttyä pääosin ao.
toiminnoista vastaavien yksiköiden tehtäväksi.
Projektin loppuraportti on julkaistu vesihallituk
sen julkaisuja -sarjassa n:o 15.

J ohtamistavan kehittämistyötä on jatkettu
vuodesta 1977 alkaen erillisen tavoitejohtamis
projektin (TAJO-valmennus) kautta. Parhaiten
tavoitejohtaminen on tähän mennessä edennyt
vesitoimistoissa.

Vesihallinnon muussa kehittämistoiminnassa
on hallinnon rationalisointi ollut keskeisellä sijal
la. Kehittämistoimintaa on pyritty entistä enem

män ohjaamaan toimintayksiköiden toimesta ta
pahtuvaan omaehtoiseen kehittämistoimintaan.

Erjlljsjstä kehjttämjshankkejsta mainittakoon
vesivaratietojen käsittelyä ja tilastointia koskevat
kehittämissuunnitelmat, kirjasto- ja informaatio-
toiminnan kehittäminen, projektityöskentelyoh
jeiden aikaansaaminen, vesilaboratorioiden suun
nitteluohjeiden kehittäminen, työmenetelmätie
tojen laatihtinen, kone- ja korjaamopolitiikkaa
sekä rakentamisorganisaatiota koskevat kehittä
mishankkeet.

Julkaisutoiminta
Julkaisutoiminta on vesihallinnossa varsin laajaa.
Virasto julkaisee kolmea julkaisusarjaa.

Vesihallituksen julkaisuja -sarja sisältää vesi-
hallinnon toimintakertomukset, vesien käytön
kokonaissuunnitelmat ja muut tärkeät selvitykset
vesihallinnon toimialoista. Sarjan ensimmäinen
julkaisu ilmestyi syksyllä 1972. Vuoden 1979
loppuun mennessä sarjassa oli julkaistu kaikkiaan
29 nidosta.

Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarja sisäl
tää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä havainto-
aineistoa vesientutkimuslaitoksen toimialoilta.
Sarjan ensimmäiset julkaisut ilmestyivät vuonna
1971 ja vuoden 1979 loppuun mennessä sarjassa
oli ilmestynyt kaikkiaan 32 nidosta.

Vesihallituksen tiedotuksia -sarja sisältää kä
sittelemätöntä havaintoaineistoa, väliraporttien
luonteisia tutkimuksia, vesien käytön kokonais
suunnitelmien osaselvityksiä yms. Vuonna 1971
sarjassa ilmestyi jo 14 julkaisua ja vuoden 1979
loppuun mennessä siinä oli julkaistu kaikkiaan
185 nidosta.

Ulospäin suuntautuva
tiedotustoiminta
Ulospäin suuntautuvalla tiedotustoiminnalla on
vesihallinnon perustamisesta lähtien ollut tärkeä
tehtävä. Tämän toiminnan tavoitteena on lisätä
vesien eri käyttäjäpiirien, yksityisten kansalaisten
ja muiden viranomaisten tietoja maamme vesistä
ja niiden käytöstä.

Tiedotustoiminnalla pyritään myös lisäämään
eri intressipiirien ja yksityisten kansalaisten mah
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dollisuuksia esittää odotuksiaan ja kannanotto
jaan vesien käytöstä ja vesihallinnon toiminnasta.

Erityisesti on pyritty tehostamaan jo valmiste
luvaiheessa tapahtuvaa avointa tietojen vaihtoa
ja saattamaan asiat niiden ihmisten tietoon, joita
asiat koskevat.

Näitä päämääriä on toteutettu valtakunnalli
sella ja alueellisella uutisvälityksellä sekä järjestä
mällä alueellisia neuvottelu- ja keskustelutilai
suuksia. Esimerkkinä tästä on vesien käytön ko
konaissuunnitelmien laadinta, jonka yhteydessä
suunnittelun kulkua seuraava neuvottelukunta
toimii lehdistötiedottamisen ohella tietoa välittä
vänä tekijänä.

Esitteet, valisteet ja näyttelyihin osallistumi
nen ovat eräs tiedotusmuoto. Näillä tiedottami
sen keinoilla pyritään ohjaamaan ja edistämään
oikeiden käsitysten muodostumista vesien käyt
töön liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnansuunnittelu- ja
laskentatoimi
Vesihallinnon toiminnansuunnittelujärjestelmä ja
sisäinen laskenta käynnistettiin systemaattisena
järjestelmänä vuoden 1973 alusta. Samasta ajan-
kohdasta lukien vesihallinto liittyi myös valtion
hallinnon yhtenäiseen maksuliike- ja kirjanpito
järjestelmään. Suunnittelujärjestelmä kehitettiin
palvelemaan erityisesti vesihallinnon sisäisiä joh
tamistarpeita, mutta siihen kuuluvien suunnitel
mien sisältö ja ajoitus on pyritty saamaan sellai
seksi, että samalla tyydytetään myös valtionhal
linnon yleiset suunnittelutarpeet. Suunnittelujär
jestelmä käsittää sekä toimintapoliittisen suun
nittelun että erilaiset määräaikaissuunnitelmat.

Suunnittelujärjestelmää on myöhemmin jon
kin verran kevennetty luopumalla mm. 10-vuotis-
ohjelmien laadinnasta sekä osittain myös atk
mu otoisten tavoitebudjettien laadinnasta. Sa
moin on yksinkertaistettu sisäisen laskennan tili
puitteita ja raportointia.

Toimintapoliittisen suunnittelun tuloksena on
julkaistu seuraavat ohjelmat: Vesivoiman käytön
edistäminen vesihallinnossa (1974), Vesien virkis
tyskäytön edistäminen ja vesimaiseman hoito ve
sihallinnon tehtävänä (1974) ja Vesihallinnon toi
mintalinjat (1978).

Kansainvälinen toiminta
Vesihallinto on toimintansa aikana luonut laajat
suhteet alansa kansainvälisiin järjestöihin, ulko
maiden viranomaisiin ja tutkimuslaitoksiin. Laa
jinta yhteistyö on ollut naapurimaiden kanssa.
Pohjoismaiden kesken vesialan yhteistyötä teh
dään ns. hallitustenvälisellä tasolla mm. Pohjois
maiden ministerineuvoston alaisuudessa, mutta
erityisen laajaa yhteistyö on pohjoismaisen tek
nis-luonnontieteellisen yhteistyöjärjestön, Nord
forskin, puitteissa. Pohjanlahtea koskevaa tutki
musyhteistyötä koordinoi suomalais-ruotsalainen
Pohjanlahtikomitea, joka perustettiin v. 1972.
Suomen ja Ruotsin yhteisten rajajokien säännös
telyä ja suojelua hoitava rajajokikomissio perus
tettiin v. 1972.

Kesällä 1978 pidettiin Suomessa suuri pohjois
mainen hydrologikokous, johon osallistui yli 200
tutkijaa kaikista pohjoismaista. Vuonna 1979 pi
dettiin Nordforskin pohjoismainen vesitutkimus
symposiumi Ellivuoressa. Symposiumin aiheena
oli vesien valvonta.

Jo ennen vesihallituksen perustamista toimin
tansa aloittaneet Suomen ja Neuvostoliiton väli
sen tieteellis-teknillisen yhteistyön piiriin kuulu
vat maanparannuksen ja vesitalouden työryhmä,
Suomenlahtitoimikunta sekä juoma- ja jäteveden
puhdistuksen työryhmä ovat jatkaneet toimin
taansa koko 1970-luvun. Yhteistyö käsittää in
formaation ja asiantuntijoiden vaihtoa sekä yh
teisten symposiumien järjestämistä. Vuonna 1977
on tieteellis-teknillisen yhteistyön standardisoin
nin ja metrologian työryhmän toimintaan liitetty
myös vesiensuojeluun ja vesien rationaaliseen
käyttöön liittyvä standardisointi. Myös suomalais-
neuvostoliittolaisen rajavesikomission työ on jat
kunut. Vesihallitus on luonut suhteita myös
SEVin puitteissa alansa viranomaisiin. Vuonna
1977 solmittiin Suomen ja Unkarin vesihallitus
ten välinen yhteistyösopimus.

Kansainvälisten järjestöjen yhteistyöhön vesi
hallitus on osallistunut mm. Yhdistyneiden Kan
saltuntien erityisjärjestöjen kautta. Vesihallitus
on osallistunut tutkimuksillaan UNESCOn kan
sainväliseen hydrologiseen ohjelmaan yhteistyös
sä muiden pohjoismaiden kanssa. Euroopan ta
louskomission (ECE) vesikomitean työskente
lyyn osallistumalla vesihallitus on saanut paljon
hyödyllistä tietoa muiden Euroopan maiden vesi
asioiden hoidosta. Vuonna 1977 vesihallituksen
edustajat osallistuivat YK:n Argentiinassa jäijes
tämään maailmanlaajuiseen vesikonferenssiin, jos
sa luotiin suuntaviivoja vesihuollon ja vesiensuo
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jelun järjestämiseksi tulevaisuudessa.
Vesihallinto on osallistunut myös Taloudellisen

yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ympä
ristökomitean vesiasiain ryhmän toimintaan. Vuo
sina 1973—1976 suoritettiin mm. laaja sisävesien
rehevöitymistutkimus. Vesihallitus on osallistu
nut myös EEC-maiden teknologiayhteistyön lie
tetutkimusprojekteihin vuodesta 1976 alkaen.
Näihin ns. COST-projekteihin ovat EEC:n ulko-

puoliset maat voineet osallistua erityissopi
muksin.

Vuonna 1974 Itämeren rantavaltioiden kesken
solmitun Itämeren suojelusopimuksen voimaan
asettamisen valmisteluihin vesihallitus on osallis
tunut sekä väliaikaiskomission kokouksissa että
työryhmissä. Vesihallituksen edustajia on Suo
men osallistumista koordinoivan Itämeritoimi
kunnan ja sen työryhmien jäseninä.
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Vesiensuojelun kehitys 1970-luvulla
Aaro Haverinen

Vesiensuojelun tilanne
1960- luvun lopussa
Maassamme pyrittiin 1960-luvun alussa tehosta
maan vesiensu ojeluasioiden hallintoa petustamal
la maataloushallituksen yhteyteen erityinen ve
siensuojelutoimisto. Tällöin saatiin myös päätök
seen vuosikymmeniä vireillä ollut vesilainsäädän
nön uudistaminen. Vanha, vuodelta 1902 oleva
vesioikeuslakihan sisälsi yleisen pilaamiskiellon,
mutta siitä puuttuivat lähes täydellisesti yksityis
koh taiset vesiensu ojelua koskevat säännökset.

Vesiensuojelun kannalta tarkastellen osoittau
tuivat em. vesiasioiden hoidon tehostamistoimen
piteet kuitenkin 1960-luvulla vielä riittämättö
miksi. Tämä johtui lähinnä siitä, että 1950-luvulla
vallinnut teollisuuden kasvu ja monipuolistumi
nen jatkuivat koko 1960-luvun hyvin voimakkai
na. Myös väestön keskittyminen taajamiin oli
voimakasta. Kehityksen seurauksena vesistöihin
kohdistuva kuormitus kasvoi 1960-luvulla enti
sestään huolimatta käynnistetyistä vesiensuojelu
toimenpiteistä. Kuormituksen jatkuessa voimak
kaana huononi myös vesistöjen tila erityisesti
eräiden metsäteollisuuden laitosten alapuolisissa
vesistöissä. Myös suurimmat asutuskeskukset kii
ruhtivat vielä varsin hitaasti vesiensuojelutoimen
piteiden toteuttamisessa. Pienimpiin epäkohtiin
vesiensuojelun hallintokoneisto pystyi sen sijaan
tyydyttävästi puuttumaan. Tällä seikalla ei kui
tenkaan ollut oleellista merkitystä vaikeimpien
vesiensuojelu ongelmien odottaessa vielä ratkai
suaan.

Vesi- ja vesiensuojeluasioiden
uudelleen järjestely
1970-luvun alussa
Vesiasioissa 1960-luvulla vallinneiden epäkohti
en, erityisesti hallinnon haj anaisuuden poistami
seksi muodostettiin maahamme vuonna 1970 vesi
hallitus. Tämä toteutettiin siirtämällä pääosa maa
taloushallituksen, metsähallituksen, tie- ja vesira
kennushallituksen ja vesistöjen säännöstelytoi
miston vesiin liittyvistä tehtävistä vesihallituksel
le. Samalla vesihallitukselle annettiin eräitä uusia
tehtäviä, joita ei aikaisemmin ollut nimetty mil
lekään viranomaiselle. Vesihallinnon piirihallinto
muodostettiin entisistä maanviljelysinsinööripii
reistä.

Vesihallinnon tehtäväksi määrättiin edistää ve
sivarojen käyttöä, hoitoa ja tutkimusta, huolehtia
vesien ja niiden käytön valvonnasta ja vahinkojen
ja haittojen torjunnasta. Toiminnassaan vesihal
linto on pyrkinyt maamme vesivarojen tarkoituk
senmukaisen käytön edistämiseen sekä vesivaro
jen käyttökelpoisuuden turvaamiseen myös tule
vaisuudessa.

Lain mukaan vesihallinnon tulee erityisesti
huolehtia mm. vesiensuojelusta. Vesiensuojelu
tehtävät ovat olleetkin keskeisellä sijalla vesihal
linnon suorittamassa tutkimuksessa, suunnittelus
sa ja valvonnassa. Lisäksi vesihallinto on valtion
rahoinistukea ohjaamalla ja valtion vesiensuoje
lutöitä suorittamalla edistänyt vesiensuojelutoi
menpiteiden toteuttamista.

Seuraavassa tarkastellaan aluksi lyhyesti vesi-
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hallinnon keskeisimpiä toimintoja, tutkimusta,
suunnittelua ja valvontaa.

Vesien tutkimustoiminta
Vesien tutkimusta koskevien asioiden hoito kes
kitettiin vesihallitusta pemstettaessa vesientutki
muslaitokselle. Eri tutkimustehtävät on laitok
sessa ryhmitelty hydrologisiin tutkimuksiin, ve
sistöjen tilaa ja veden laatua koskeviin (vesi-) tut
kimuksiin sekä teknillisiin tutkimuksiin. Labo
ratoriotoiminnat on keskitetty erityiseen tutki
muslaboratorioon.

Tärkeä osuutensa vesien tutkimukseen liitty
vien tehtävien hoidossa on myös vesipiirien vesi
toimistoilla. Kussakin vesitoimistossa on nimit
täin erityinen tutkimuksen toimiala, jolla on käy
tettävissään tutkijakoulutuksen saaneiden henki
löiden lisäksi mm. ajanmukainen tutkimuslabora
torio.

Vesiensuojeluun liittyvässä vesitutkimuksessa
on tehtävänä selvittää maamme sisävesien ja ran
nikon läheisten merialueiden tilaa ja tarkkailla
siinä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tulee sel
vittää ihmiselle ja ympäristölle vahingollisten ja
vieraiden aineiden joutumista vesiin ja vesistöihin

sekä näiden aineiden esiintymistä, kulkeutumista
ja muuttumista vesiympäristössä.

Näytteiden otto ja analysointi suoritetaan suu
relta osin vesipiirien vesitoimistoissa. Näytteistä
määritetään monia fysikaalisia, kemiallisia ja bio
logisia ominaisuuksia. Erityismääritykset tehdään
vesientutkimuslaitoksen tutkimuslaboratorioissa
Helsingissä. Tämä laboratorio vastaa myös tutki
musmenetelmien kehittämisestä sekä valvoo vesi-
piirien laboratorioiden toimintaa.

Vesihallinnon toimesta tehdään nykyisin vuo
sittain lähes 400 000 vesianalyysiä. Tutkimustu
lokset tallennetaan tietorekistereihin, joista niitä
koskevia tietoja on tarvittaessa saatavissa vesihal
linnon henkilökunnan opastuksella.

Vesiensuojeluun liittyvässä teknillisessä tutki
mustoiminnassa on ensisijaisena tehtävänä ollut
asumajätevesien käsittelyyn liittyvien ongelmien
selvittäminen. Myös teollisuuden jätevesien käsit
telymenetelmiä on tutkittu. Tutkimuksen koh
teena ovat olleet mm. viemäreiden rakenteet ja
vuotovedet, jäteveden ominaisuudet, puhdista
moiden toiminta ja sen parantaminen, ravintei
den poisto, lietteen ominaisuudet ja käsittely,
jäteveden sadetus ja sen vaikutukset.

Vesihallinnon toiminnan tuloksellisuuden kan
nalta on tärkeätä, että vesiviranomaisella on käy-

Vesiensuojeluun lilttyvässä teknillisessä mtkimustoiminnassa on ensisijaisena tehtävänä ollut jätevesien käsittelyynLiittyvien ongelmien selvittäminen.



tettävissään omakohtaista tietoa ja kokemusta
niin vesien tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksis
ta kuin myöskin teknillis-taloudellisista mahdol
lisuuksista toteuttaa vesiensuojelutoimenpiteitä.

Vesihallinnon omassa tutkimustoiminnassa on
pyritty erityisesti vesiensuojelun edellyttämien
tietojen hankintaan. Koska suuri osa omasta tut
kimustoiminnasta on kuitenkin ollut suunnattava
jatkuvaan havainto- ja seurantatoimintaan, on
eräitä laajoja vesiensuojelutoimenpiteitä koskevia
selvityksiä suoritettu yhteistyössä ulkopuolisten
laitosten kanssa. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi
kansainvälinen vesitutkimusprojekti (KVT) sekä
Sitran koordinoimat yhdyskuntien vesini tkimus
projekti (YVY) ja teollisuuden jätevesiprojekti
(TESI).

Vesien suunnittelu
Vesihallituksen perustamisen eräänä tavoitteena
oli saada maamme vesivaroja koskeva suunnitte
lu toiminta kokonaisvaltaiseksi. Pyrkimyksenä oli,
että vesien käyttöä koskevissa suunnitelmissa tuli
ottaa huomioon niin kaikkien vesien eri käyttö-
muotojen kuin vesiensuojelunkin tarpeet.

Vesihallinnolle annetuista erilaisista suunnitte
lutehtävistä huoleh iii keskusvirastossa yleissuun
nitteluosasto. Yleissuunnitteluosaston ja sen toi
mistojen tehtävänä on huolehtia mm. vesien käy
tön kokonaissuunnittelusta ja vesien eri käyttö-
muotoja koskevasta yleissuunnittelusta sekä osit
tain myös hankesuunnittelusta. Käytännössä
suunnittelu tapahtuu suurelta osin vesipiirien ve
sitoimistoissa.

Vesien käyttöön liittyvien erilaisten tarpeiden
yhteensovittamiseksi ja vesien en käyttömuoto
jen välisten ristiriitojen poistamiseksi pyrittiin
vesihallituksen perustamisen jälkeen saamaan no
peasti aikaan vesivarojen käyttöä ohjaavia puite
suunnitelmia. Tässä tarkoituksessa viraston suun
nittelutoiminnassa on alusta alkaen ollut keskei
sellä sijalla vesien käytön kokonaissuunnitelmien
laatiminen. Vesiensuojelun kannalta tällä suun
nittelutoiminnalla on vesiensuojelua koskevan
erityissuunnittelun ohella ollut erityistä merki
tystä.

Kokonaissuunnittelun tuottamia tietoja on
voitu käyttää hyväksi jo suunnittelun aikana mm.
vesihallituksen lausuntoja valmisteltaessa ja yksi
tyiskohtaisemman suunnittelun pohjana. Samalla
kokonaissuunnitelmien laatiminen on ollut omi
aan monella tavalla lisäämään yleistä tietoutta

vesivaroista ja vesiensuojelusta kulloinkin kysy
myksessä olevalla suunnittelualueella.

Vuoden 1980 maaliskuuhun mennessä vesihal
lituksen kollegio on hyväksynyt 10 kokonais
suunnitelman toimenpidesuositukset. Suunnitte
lutyöryhmien ehdotukset ovat lisäksi valmistu
neet jäljellä olevien 7 suunnittelualueen osalta.

Kokonaissuunnitelmissa on käsitelty vesien en
käyttömuotojen suunnitteluun liittyviä asioita
sekä vesiensuojelun suunnittelua. Eräillä ongelma-
alueilla on vesiensuojelun suunnittelua jatkettu
erikseen pidemmälle kuin laaj a-alaisen kokonais
suunnitelman yhteydessä on ollut mahdollista.
Kokonaissuunnitelmissa on usein myös suositeltu
erityisen vesiensuojelun yleissuunnitelman laati
mista jollekin osa-alueelle. Tällainen erillinen ve
siensuojelun yleissuunnitelma on laadittu mm.
Pohjanpitäjänlahden Project Aqua-alueen suojele
miseksi. Jätevesien käsittelymahdollisuuksia on
usein selvitetty myös yhdessä kuntien kanssa laa
dituissa alueellisissa vesihuollon yleissuunnitel
missa.

Eräitä vesiensuojeluongelmia on selvitetty
valtakunnantason suunnittelukysymyksinä. Täl
laisesta toiminnasta ovat tuloksena mm. Vesien-
suojelun periaatteet vuoteen 1985 (1974), Vesi
ensuojelun periaatteiden soveltamisesta (1976) ja
Vesiensuojelun tilannekatsaus vuosilta 1972—
1976 (1979). Ensiksi mainituissa julkaisuissa on
täsmennetty valtakunnalliset vesiensuojelun ta
voitteet ja toimenpideohjelmat sekä selvitetty
ku ormitusaloittain keskeisiä vesiensuojeluongel
mia ja mahdollisuuksia vesiensuojelutoimenpitei
den toteuttamiseen. Tilannekatsauksessa on puo
lestaan tarkasteltu .kuinka asetetut vesiensuojelu
tavoitteet on saavutettu ja millainen tilanne on
ollut jätevesilupien, vesistöihin kohdistuvan kuor
mituksen ja vesistöjen tilan osalta vuosina 1976—
1977.
Vesiensuojeluun liittyvästä toiminnasta on li

säksi mainittava vuosittain ilmestyvä yhdyskuntia
koskeva vesihuoltotilasto, josta selviää mm. jäte
vesien käsittely- ja puhdistamotilanne sekä jäteve
sikuormituksen määrä. Teollisuutta koskevat vas
taavat tiedot on esitetty teollisuuden vesitilastos
sa, joka ilmestyy joka toinen vuosi.

Vesien valvonta
Vesihallituksen perustamisen myötä uudistettiin
maassamme myös vesistöjä koskeva valvonta.
Aikaisemminhan vesiensuojeluasiat mukaan luet
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tuna vesiensuojelun valvonta olivat kuuluneet
maataloushallituksen vesiensuojelu toimistolle ja
vesien muu valvonta tie- ja vesirakennushallituk
selle. Vesihallituksessa valvonta-asiat on keskitet
ty valvonta- ja katselmusosastolte. Valvonta-asiat
käsittelee osastossa valvontatoimisto. Kunkin ve
sipiirin vesitoimistossa on lisäksi erityinen valvon
nan toimiala. Pääosa kaikista vesien valvontaan
liittyvistä asioista koskee vesiensuojelua. Vesien-
suojelun valvonta kohdistuu vesien pilaantumista
aiheuttaviin toimintoihin ennen muuta jätevesien
johtamiseen. Valvonta kohdistuu myös muihin
toimintoihin, joista voi olla seurauksena haitallis
ta vesien muuttumista, kuten vesistörakentami
seen, uittoon, ojitukseen, kaatopaikkoihin yms.

Vesiensuojelun valvonta-asioihin kuuluvat mm.
vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä
annetussa asetuksessa tarkoitettujen ennakkoil
moitusten tarkastaminen ja niihin vastaaminen.
Muita valvonta-asioita ovat vesilain ja sen nojalla
annettujen määräysten sekä vesioikeuksien pää
tösten noudattamisen valvonta. Lisäksi tulee mn
saasti yksityisten ihmisten tekemiä valituksia
tms., jotka tulevat esimerkiksi vesilautakuntien
tai vesioikeuksien siirtäminä tai niiden päätökses

tä tehdyn valituksen johdosta vesihallitukselle
lausunnolle tai selvifettäväksi. Usein joudutaan
myös tekemään tarkastuksia, selvityksiä ja tut
kimuksia sellaisten ilmoitusten johdosta, joissa
on esitetty epäilys vesilain vastaisesta toiminnasta
tai tilanteesta.

Jäteveden johtamista koskevan lupakäsittelyn
yhteydessä vesihallitus esittää lausunnossaan vesi
oikeudelle perustellut vaatimukset siitä, mitä ve
sien suojelemiseksi yksittäistapauksessa tulisi teh
dä. Vesiensuojeluvaatimukset koskevat tavallises
ti mm. jätevesien puhdistamista tai muulla tavalla
tapahtuvaa jätekuormituksen alentamista sekä
haittojen ehkäisemistä, korvaamista tai kompen
soimista. Tällaisessa valvontatoiminnassa on ky
symys paitsi vesilain noudattamisen valvonnasta
myös vesihallituksen toimimisesta yleisenä vesi
viranomaisena, jonka tehtävänä on myös mm.
yleisen edun valvonta ja maamme vesivarojen tar
koituksenmukaisen hyväksikäytön edistäminen.

Oman erikoisryhmänsä muodostavat vielä sel
laiset valvonta-asiat, joissa vesihallitus itse toimii
luvan hakijana ja jopa vesistön rakentajanakin.
Kun vesihallitus toisaalta toimii myös tällaisissa
asioissa vesilain ja sen perusteella annettujen pää-

Pienet erilliset taajamat, hotellit yms., joiden jätevesiä ei ole mahdollista johtaa keskustaajaman viemäriverkostoon,
ovat hankkineet oman pienpuhdistamon.



tösten ja määräysten noudattamisen valvojana,
on vesihallintoon kohdistettu asiassa kritiikkiä.
Vesihallinnon rakennustoiminnan supistumisen
seurauksena ristiriitatilanteet ovat vähentyneet.
Toisaalta kuitenkin ihmisten tietoisuus oikeuksis
taan ja vesihallituksen keskenään jossain määrin
ristiriitaiset tehtävät (laillisuusvalvonta, tarkoi
tuksenmukaisuusnäkökohdat) ovat olleet omiaan
suuntaamaan kritiikkiä vesihallinnon toimintaa
kohtaan. Vesihaltinnossa onkin yhteisymmärryk
sessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa vireil
lä organisaationmuutoshanke mm. mainittujen
epäkohtien poistamiseksi.

Vesiensuojelutoiminnan
pääpiirteitä
1960-luvun lopulla tehostettiin maassamme toi
mintaa vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Niin
vesiviranomaisten kuin vesien käyttäjienkin toi
mesta ryhdyttiin laatimaan suunnitelmia vesien-
suojelun määrätietoiseksi edistämiseksi. 1970-
luvulle tultaessa tämä vesiensuojelutoiminta te
hostui entisestään mm. vesiasioiden hallinnon
keskittämisen myötä. Vuosikymmenen alkupuo
lella tapahtuikin vesiensuojelun toteuttamisessa
huomattavan voimakasta edistymistä niin yhdys
kuntien kuin teollisuudenkin vesiensuojelutoi
menpiteiden osalta. Vuosikymmenen puolivälissä
toiminta tasaantui yleisen taloudellisen laman
seurauksena ja jatkui supistuneena vuosikym
menen viimeisinä vuosina.

Seuraavassa tarkastellaan yhdyskuntien ja teol
lisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutta
mista ja jätevesikuormituksen kehittymistä sekä
maamme vesistöjen tilaa ja siinä 1970-luvulla ta
pahwneita muutoksia. Tarkastelussa ei tässä yh
teydessä puututa muuhun vesien pilaantumista
tai haitallista muuttumista aiheuttavaan toimin
taan ja sitä koskevaan vesiensuojelutyöhön.

Yhdyskuntien
vesiensuojelutoimenpiteiden
toteuttaminen
Yhdyskuntien vesihuoltoa (vedenhankintaa ja vie
märöintiä) on maassamme kehitetty 1970-luvulla
erityisesti viemäröinnin ja jätevesien puhdisnik
sen osalta. Viemäröinnin yleiswmisen myötä yh

dyskun tien viemärilaitosten liittyjämäärä on nous
sut 2,2 milj. asukkaasta (1.1.1970) vajaassa 10
vuodessa 3,2 milj. asukkaaseen (1.1.1979).

Viemäröinnin yleistymisen seurauksena jäte
vesien määrä on lisääntynyt 1970-luvulla huomat
tavasti. Jätevesikuormituksen kasvun rajoittami
seksi on sen vuoksi ollut välttämätöntä tehostaa
jätevesien käsittelyä. Jätevedenpuhdistamoilla kä
siteltiin vuosikymmenen lopulla yli 3,0 milj.
asukkaan jätevedet, kun vastaava luku kymmen
kunta vuotta aikaisemmin oli 1,2 miljoonaa.Vie
märöinnin piirissä olevan asutuksen jätevesistä
käsiteltiin siten vuosikymmenen alussa noin puo
let ja vuosikymmenen lopulla jo yli 90 %.

Jätevesien puhdistusaste on 1970-luvulla ke
hittynyt siten, että vuosikymmenen alussa yhdys
kuntien viemäröidyistä jätevesistä käsiteltiin bio
logisesti lähes 40 prosenttia ja mekaanisesti run
sas 10 prosenttia. Viemärivesistä johdettiin siten
noin puolet käsittelemättöminä vesistöön. Vuosi
kymmenen lopulla (1.1.1979) taaja-asutuksen
jätevesistä käsiteltiin biologisesti tai sitä tehok
kaammmin jo yli 90 ¾. Vajaa 10 % jätevesistä
johdettiin vesistöön käsittelemättöminä tai vain
mekaanisesti käsiteltyinä.

Kuvassa 1 on esitetty yhdvskuntien jätevesien
puhdistuksen kehitys 1970-luvulla.

Yhdyskuntien aiheuttama
jätevesikuormitus
Vesiensuojelutoimenpiteiden teh ostamisesta huo
limatta vesistöön menevä yhdyskuntien jätevesi
kuormitus pyrki 1960-luvulla lisääntymään.Kuor
mituksen kasvu jatkui osin vielä 1970-luvun alus
sa. Puhdistamoiden rakentamisen seurauksena
yhdyskuntien jätevesikuormitus kääntyi kuiten
kin 1970-luvun alkuvuosina laskuun. Vuosikym
menen loppupuolelle tultaessa kuormitus oli vä
hentynyt maksimiarvostaan orgaanisen aineen
(BHK7) ja fosforikuormituksen mukaan laskien
n. 40 ¾. Jätevesien typpikuormitus oli sen sijaan
jonkin verran noussut.

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty yhdyskuntien jäte
vesien orgaanisen aineen ja fosforikuormituksen
kehitys 1970-luvulla. Kuvista käy ilmi kuormi
tuksen kehitys myös siinä tapauksessa, että jäte
vesiä ei lainkaan käsiteltäisi. Tällöin orgaanisen
aineen kuormitus olisi ollut vuonna 1978 noin
nelinkertainen ja fosforikuormitus noin kolme ja
puolikertainen.
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YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY
Kiinteistökohtaiset saostuskaivot
Mekuaninen
Biologinen
Kemiallinen
Biologis-kemiallinen

1971 1973 1975 1977
Kuva 2. Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen
(BHK7) kuormitus vuosina 1971—1978.

Teollisuuden vesiensuojelu
toimenpiteiden toteuttaminen
Vesiensuojelutoimenpiteiden osalta 1970-luku on
merkinnyt myös teollisuudessa huomattavia muu
toksia. Teollisuus on eräitä erityisaloja lukuunot
tamatta lisännyt jonkin verran kapasiteettiaan ja
tuotantoaan. Tosin vuosikymmenen puolivälissä
alkanut taloudellinen lama supisti esim. metsä
teollisuuden tuotantoa voimakkaasti muutamien
vuosien ajaksi. Vuosikymmenen lopulla tilanne
oli kuitenkin palautunut “normaaliksi”.

Teollisuudessa suoritetuilla kehitys- ja muu
tostoimenpiteillä on vesiensu ojelun kannalta usein
ollut huomattavasti enemmän merkitystä kuin
varsinaisilla jätevesien käsittetytoimenpiteillä. Esi
merkiksi massa- ja paperiteollisuudessa 1 970-lu
vulla su oritettuj a jätevesiku ormitusta alentavia
toimenpiteitä voidaan kuvata seuraavasti:
— prosessiteknisiä toimenpiteitä (prosessin muu

toksia, emäksen vaihtoja ym.) on suoritettu
kaikissa tehtaissa

— jätevesien mekaaninen käsittely on toteutettu
lähes kaikissa tehtaissa

— jätevesien kemiallinen käsittely on toteutettu
muutamissa paperitehtaissa

— sulfaattitehtaan lauh teiden erilliskäsittely on
toteutettu useissa tehtaissa

— jätevesien biologinen käsittely on toteutettu
useissa tehtaissa.
Tehdyn arvion mukaan massa- ja paperiteolli

suuden jätevesien kiintoainekuormituksen alene
masta vuosina 1970—1976 selittyi noin 20 ¾ tuo
tannon määrässä ja laadussa tapahtuneilla muu
toksilla ja 80 % suoritetuilla kuormitusta alenta
villa toimenpiteillä. Vastaavasti orgaanisen aineen
(BHK7) kuormituksen atenemasta noin puolet
selittyi tuotannossa tapahtuneilla muutoksilla ja
puolet kuormituksen alentamistoimenpiteillä.

Myös muussa teollisuudessa on tapahtunut
vastaavaa kehitystä. Paikallisesti kuormituksen
kehitykseen on vaikuttanut kuitenkin oleellisesti
uuden laitoksen perustaminen tai vanhan laitok
sen toiminnan laajentaminen tai lopettaminen.
Kuormitusta alentavina toimenpi teinä on yleises
ti mm. tehostettu jätevesien kierrätystä ja raken
nettu jätealtaita. Eräillä teollisuuden aloilla (mm.
tekstiili-, nahka- ja elintarviketeoltisuudessa) suu
rimmat kuormittajat ovat rakentaneet jätevesien
käsittelemiseksi biologisen tai kemiallisen puhdis
tuslaitoksen. Useiden teollisuuden alojen jäteve
siä on pyritty terpeellisen esikäsittelyn jälkeen
johtamaan yleiseen viemäriverkostoon ja puhdis
tamaan yhdessä asumajätevesien kanssa. Eräillä

19,., .2 .14 lt.6
Kuva 1. Yhdyskuntien jiitevesien käsittelyn kehitys vuo
sina 1970—1978.
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Kuva 3. Yhdyskunuen jätevesien fosforikuormitus vuo
sina 1971—1978.
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aloilla on kuormitusta saatu alennetuksi sadetta-
maila jätevedet pelloille.

Teollisuuden jätevesikuormitus
Yhdyskuntien viemäriverkostoihin liittymättö
män teollisuuden (suurteollisuuden) jätevesiku or
mituksen kehityksestä 1970-luvulla ei voida esit
tää yhtä selkeätä kuvaa kuin edellä yhdyskuntien
jätevesikuormitu ksesta. Tämä johtuu lähinnä teol
lisuuden moninaisuudesta, minkä vuoksi eri teol
lisuuden alojen kuormitusta on vaikea verrata
keskenään ja yh dyskuntien jätevesikuormituk
seen. Toisaalta massa- ja paperiteollisuuden jäte
vesikuormitus on tavanomaisimpien kuormitus
parametrien mukaan niin suuri (yli 95 % orgaani
sen aineen ja kiintoaineen kuormiwksesta), että
muun teollisuuden kuormituksella on suhteessa
siihen varsin vähän merkitystä. Tämän vuoksi seu
raava tarkastelu koskee lähinnä vain massa- ja
paperiteollisuutta.

Mikäli teollisuuden jätevesikuormitusta kuva
taan orgaanisen aineen, kiintoaineen ja fosfori
kuormituksen avulla, on kuormituksen kehitys
ollut 1970-luvulla samansuuntainen kuin yhdys
kuntienkin osalta. Teollisuuden määrällisestä
kasvusta huolimatta jätevesikuormitusta on pys

tytty alentamaan tuntuvasti. Esimerkiksi massa-
ja paperiteollisuuden jätevesien kiintoainekuor
mitus on laskenut noin kolmannekseen. Myös or
gaanisen aineen sekä fosforin ja typen osalta
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Kuva 4. Massa- ja paperiteollisuuden jätevesien orgaani
sen aineen (BHK7) ja kiintoaineen kuormituksen kehi
tys vuosina 1965—1977.
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Niin yhdyskunden kuin teollisuudenkin jätevesien käsittely on edellyttänyt huomattavia investointeja. Kuvassa sellu-
ja paperitehtaan jätevesien käsittelylaitteita.
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kuormitus on laskenut, joskin suhteellisesti vä
hemmän kuin kiintoaineen osalta. Vähentymi
sestä huolimatta jäljelle jäävä kuormitus on kui
tenkin vielä erittäin suuri. Yhdyskuntien jäteve
sikuormitukseen verrattuna orgaanisen aineen
kuormitus on vielä noin 10-kertainen. Typpi- ja
fosforikuormitus ovat sen sijaan jonkin verran
yhdyskuntien vastaavia kuormituksia pienempiä.

Havainnollisen kuvan massa- ja paperiteolli
suuden jätevesikuormituksen kehityksestä vuosi
na 1965—1977 saa kiintoaineen ja orgaanisen
aineen (BHK7) kuormituksen osalta kuvasta 4.

Vesien tila ja käyttökelpoisuus
1970-luvun alussa
Vesistöjen tilasta tehtyjen selvitysten mukaan
maamme järvialasta oli 1970-luvun alussa yhteen
sä lähes 3 % asutuksen vedenhankintaan, virkis
täytymiseen ja kalastukseen joko kokonaan tai
erittäin huomattavassa määrin sovelnimatonta
vesien pilaantumisen vuoksi. Lievemmin likaan
tuneiden, mutta toistaiseksi monipuoliseen käyt
töön tyydyttävästi soveltuvien järvialueiden pinta-
ala oli noin 20 % koko maan järvialasta. Näiden
vesialueiden käyttökelpoisuutta oli asuma- ja te
ollisuusjätevesikuormituksen ohella huonontanut
maatalouden ja haja-asutuksen kuormitus. Vii
meksi mainittuun ryhmään kuului myös suuri
joukko sellaisia vesistöjä, joiden veden laatu
oli valuma-alueen luonnollisista ominaisuuksista
(mm. soilta peräisin olevista humusvesistä) joh
tuen heikohko.

Useimmat maamme suurimmista joista olivat
1970-luvun alussa käyttökelpoisuudeltaan enin
tään tyydyttäviä. Pahimmin likaantuneiden joki
en yhteenlaskettu pituus lienee ollut noin 2 000
km. Maamme rannikkovesistä oli pahoin likaan
tunut noin 100 km2. Lievemmin likaantuneita,
mutta monipuoliseen käyttöön kuitenkin vielä
tyydyttävästi sovettuvia rannikkovesialueita oli
noin 240 km2. Valtaosaltaan maamme rannikko-
vedet olivat laadultaan kuitenkin hyviä tai erin
omaisia.

Vaikka pahimmin likaantuneiden vesialueiden
osuus maamme vesistöjen kokonaismäärästä oli
kin 1970-luvun alussa suhteellisen pieni, merkit
tävää oli, että maamme väestöstä asui noin 25 %
näiden pilaantuneiden vesialueiden äärellä. Edel
leen yli 1,3 milj, asukkaan vedenhankintaan käy
tettiin laadultaan tyydyttävää tai sitä huonompaa

pintavettä, ja tästä noin viidennes oli erittäin huo
nolaatuista.

Esimerkkinä pahimmin likaantuneista vesialu
eista, joissa elinympäristön viihtyisyys ja terveel
lisyys oli pilaannimisen seurauksena huomatta
vasti vähentynyt ja joissa väestöllä ei lähialueilla
ollut käytettävissä puhtaita vesistöjä, voidaan
mainita Etelä-Saimaa (Lappeenrannasta itään ole
va alue sekä Imatran alue), Jämsänjokilaakso,
Äänekosken ja Vaajakosken välinen vesistöalue,
Kymijokivarsi ja Kotkan edusta, Tuusulanjärven
alue, Helsingin ja Tampereen lähivedet sekä Ko
kemäenjoen alaosa ja edustan merialue. Monilla
muillakin alueilla vesien likaantuminen oli hyvin
voimakasta, mutta lähialueilla oli myös käyttö
kelpoisuudeltaan tyydyttäviä vesialueita.

Tilanne 1970-luvun lopulla
Maamme vesistöjen tilassa on 1970-luvulla tapah
tunut vähäisessä määrin parannusta. Tämä on
seurausta lähinnä teollisuudessa tapahtuneesta
kehityksestä sekä toteu tetuista vesiensuojelutoi
menpiteistä. Selvimmin vesistön tilaa on paranta
nut kuormittavan toiminnan päättyminen esimer
kiksi teollisuustuotannon loppumisen seuraukse
na. Myös teollisuusprosessin muutoksista on
usein ollut seurauksena huomattava kuormituk
sen vähentyminen ja sitä kautta vesistön tilan
paraneminen. On kuitenkin huomattava, että
sistöjemme tila ei ole parantunut 1970-luvulla
samassa suhteessa kuin niihin kohdistuvaa jäte
vesikuorminista on saatu alennetuksi.

Jätevesien puhdisniksen aloittamisen tai te
hostamisen ja mahdollisten purkujärjestelyjen
avulla on erityisesti asutuksen jätevesistä aiheutu
via haittoja pystytty lieventämään ja haitta-alu
eita supistamaan ja siten parantamaan asuniskes
kusten lähivesialueiden käyttökelpoisuutta. Toi
saalta teollisuuden laajennusten ja uusien tehtai
den perustamisen seurauksena on eräillä alueilla ta
pahtunut vesistöjen tilassa päinvastaista kehitystä.

Vesistöjen tilassa 1970-luvulla tapahtuneesta
kehityksestä esitetään seuraavassa yhteenveto,
joka pääosin perustuu vesihallituksessa vuonna
1979 valmistuneeseen vesiensuojelun tilannekat
saukseen (Vesihallituksen tiedotuksia n:o 168).

Pahimmin likaantuneiden alueiden osuus
maamme järvialasta oli vuosien 1970—1977 vä
lisenä aikana supistunut runsaalla neljänneksellä
oltuaan vuosikymmenen alussa lähes 3 ¾ ja nyt
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2,1 ¾. Lievemmin likaantuneet järvialueet (yh
teensä noin 19 ¾ järvialasta) mukaan lukien Jäte
vesien haitta-alue oli supistunut vähemmän eli
vain noin 7 ¾. Tämä osoittaa, että merkittäväm
pää kuin haitta-alueen supistuminen on ollut
haitta-asteen lieventyminen. Lähes 80 % maamme
järvialasta oli laadultaan hyvää tai erinomaista.

J okivesistöissä on kuluvalla vuosikymmenellä
tapahtunut kehitys ollut osaksi päinvastainen
kuin järvissä. Monet aikaisemmin likaantuneet
jokiosuudet ovat tosin parantuneet, mutta toi
saalta eräiden jokien laatu on huonontunut lä
hinnä asutuksen jätevesikuormituksen lisäänty
misen, hajakuormitiiksen, tekoaltaiden rakenta
misen tai jonkin muun syyn vuoksi. Nyt on tosin
käytettävissä aikaisempaa paremmat tiedot vesien
likaantumisesta, joten lievästi likaantunut joki-
osuus on tästäkin syystä kasvanut.

Rannikkovesien laadussa tapahtunutta kehi
tystä ei voida verrata 1970-luvun alun tilantee
seen täsmällisten tietojen puuttumisen vuoksi.
Rannikkovesien laatu on parantunut erityisesti
Turun-Naantalin alueella, Rauman edustalla, Ko
kemäenjoen suuosalla sekä Oulun edustalla. Vä
häistä huononemista on tapahtunut mm. eräillä
Suomenlahden rannikkoalueilla sekä Kaskisten
edustalla. Muilla alueilla rannikkovesien tilassa

tapahtuneet muutokset ovat olleet vähäisempiä
tai likaantumisen laajuus on säilynyt muuttu
mattomana. Hyvin suuri osa maamme rannikko
vesistä on kuten 1970-luvun alussakin laadultaan
hyviä tai erinomaisia.

Taulukoihin 1 ja 2 on koottu tietoja tärkeim
mistä järvien ja jokien käyttökelpoisuudessa vuo
sina 1970—1977 tapahtuneista muutoksista. Tau
lukoissa on yksilöity ne vesialueet, joiden käyttö
kelpoisuudessa on tapahtunut vähintään yhden
käyttökelpoisuuluokan muutos. Kartassa (sivu 36)
on esitetty maamme vesistöjen käyttökelpoisuus
1970-luvun lopulla vesihallituksen käyttämän
luokituksen mukaisesti. On kuitenkin huomatta
va, että vesien tilassa on aivan viime aikoina ta
pahtunut jossain määrin huonontumista eräiden
metsäteollisuuslaitosten alapuolisilla vesialueilla.
Tämä johtuu tuotannon voimakkaasta kasvusta.

Vesien käyttökelpoisuuden
turvaaminen tulevaisuudessa
Vesien käyttökelpoisuuden turvaaminen edellyt
tää, että vesiensuojelu koetaan niin suuren ylei
sön kuin päätöksentekijöidenkin keskuudessa jat

Valtaosa maamme vesivaroista on laadultaan hyviä tai erinomaisia.
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Taulukko 1. Vesien käyttökelpoisuudessa vuosien 1970—1977 välisenä aikana tapahtuneet merkittävimmät paran
nukset.

Luokasta V Luokasta IV Luokasta III
(erittäin huono) (välttävä) (tyydyttävä)

JÄRVET

Vuoksen vesistön alueella:
Etelä-Sahnaa, Kaukaan edustalla
ja Joutsenon edustalla 9 km2 luokkaan III
Etetä-Saimaa, Haukiselkä
ja Joutsenon edustalta Imatralle 29 km2 luokkaan II
Kaliavesi, Kuopion edustalla 2 km2 luokkaan IV $ km2 luokkaan III
Oriveden-Pyhäveden alue,
Pyhäselkä Joensuun edustalla 10 km2 luokkaan III

Eteläisellä rannilckoalueelia:
Lohjanjärvi, Lohjan kaupungin
ja Virkkalan taajaman edustalla 1 km2 luokkaan IV

Kymijoen vesistön alueella:
Lappalanjärvi 11 km2 luokkaan II
Vesijänri, Lahden edustalla 4 km2 luokkaan IV
Päijänne, Lehtiselkä 25 km2 luokkaan IV
Päijänne, Vahaselkä 170 km2 luokkaan II
Päijänne, Ristiselkä +Poronselkä 126 km2 luokkaan III
Leppävesi 37 km2 luokkaan III
Vadanjärvi-Saravesi 12 km2 luokkaan IV
Useita alueita Rautalammin reitillä 20 km2 luokkaan 1]

Kokemäenj oen alueella:
Kulovesi 36 km2 luokkaan III
Kyröskosken alapuoli 3 km2 luokkaan III
Näsijärven pohjoisosa 200 km2 luokkaan II
Jäminginselkä-ohdonselkä 50 km2 luokkaan II
Mustaselkä-Ruovesi 60 km2 luokkaan III

Oulujoen vesistöalueella:
Oulujärvi, Vuottolahti 37 km2 luokkaan II

JOET

Vuoksen vesistön alueella:
Vuoksi 12 km luokkaan III

Eteläisellä rannilckoaluedlla:
Hiitolanjoki 7 km luokkaan IV
Loviisanjoki 8 km luokkaan III
Keravanjoki 20 km luokkaan III

Kymoen vesistöatue:
Kymijoki Kouvolan ja
Kuusankosken alapuolella 4 km luokkaan IV

Lounais-Suomen alueella:
Perniönjoki 7 km luokkaan III
Aurajoki 3 km luokkaan III
Eurajoki (2 paikkaa) 5 km luokkaan III

Pohjois-Pohjanmaan alueella:
lijoki (Pudasjärvellä) 10 km luokkaan II
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kuvasti tärkeäksi asiaksi. Lisäksi se edellyttää,
että meillä on asianmukainen lainsäädäntö ja hal
lintokoneisto huolehtimassa vesiasioiden hoitami
sesta. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan sen li
säksi tarvitaan aineellisia voimavaroja vesiä koske
vaan tutkimukseen ja suunnitteluun sekä tarpeel
listen vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttami
seen. Niin ikään tarvitaan tehokas valvontako
neisto, joka seuraa, että vesien suojelemiseksi an
nettuja päätöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

Paraskin viranomaisorganisaatio, onnistuak
seen tehtävänsä hoitamisessa, tarvitsee avukseen
yleisen mielipiteen tuen. Maamme vesivarojen
käyttökelpoisuuden turvaamiseksi meidän kaik
kien tulee tehdä parhaamme vesistöihin kohdistu
van kuormituksen välttämiseksi niin teollisuudes
sa ja taajamissa kuin haja-asutuksen piirissäkin.

Tärkeätä on myös, että suuri yleisö valppaasti
seuraa maamme vesien tilassa tapahtuvia muu
toksia ja aktiivisesti toimii hallintokoneiston apu
na yhteisen päämäärän hyväksi.

Erään epävarmuustekijän vesien käyttökelpoi
suuden turvaamisessa muodostaa jatkuvasti moni
puolistuva ongelmakenttä. Joka päivä keksitään
esimerkiksi uusia aineita, joiden vaikutusta ja
merkitystä ei tunneta ympäristön kannalta etu
käteen riittävän tarkasti. Monesti haitat ilmene
vät sitä paitsi vasta vuosien tai vuosikymmenien
kuluttua. Onneksi luonto itsekin auttaa meitä
selviämään monista epäkohdista mm. siten, että
vesistöjen pohjaan varastoituu ja peittyy luonnos
ta huuhtoutuneiden mineraali- ym. aineiden se
kaan haitallisia aineita, jotka vedessä ollessaan
voisivat olla hyvinkin vaarallisia.

Taulukko 2. Vesien käyttökelpoisuudessa vuosina 1970— 1977 välisenä aikana tapahtuneet merkittävimmät huonon-
tumiset.

Luokasta IV Luokasta III Luokasta II
(välttävä) (tyydyttävä) (hyvä)

JARVET

Vuoksen vesistön alueella,
Etelä-Saimaa, Joutsenon edustalla 0,5 km2 luokkaan V
Kallavesi, Kuopion edustalla 10 km2 luokkaan IV

Etejäisellä rannikkoalueella:
Lohjanjärvi, Isoselkä 7,5 km2 luokkaan IV
Lohjanjärvi. Hållnäsfjärden 1,5 km2 luokkaan V
Hiidenvesi 30 km2 luokkaan III

Kymijoen vesistön alueella,
Lievesmoreenjärvi 42 km2 luokkaan V
Vesijärvi, Lahden edustalla 10 km2 luokkaan IV 20 km2 luokkaan III

JOET

Eteläisellä rannikkoalueetia:
Porvoonjoki, Lahden alapuolella 9 km luokkaan V

Kokemäenjoen alueella:
Loimijoki, Forssan alapuolella 20 km luokkaan V

Pohjanmaan eteläosan alueella:
Maalahdenjoki, alajuoksu 4 km luokkaan V
Kyrönjoki, Seinäjoki-Ylistaro 2$ km luokkaan V

Pohjanmaan keskiosan alueella:
Viirrejoki 20 km luokkaan IV
Kalajoki, 1-laapajärvi-meri 45 km luokkaan IV

Pohjanmaan pohjoisosan alue:
lfjoki, Mustavaara 6 km luokkaan III
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III

V huono

Vesistöjen käyttökelpoisuusl97O-luvun lopussa. Laailuokkfen raja-arvot: ks. vesihallituksen julkaisuja fl:0 16 (Vesien
suojelun periaatteiden soveltamisesta).

erinomainen

hyvä

tyydyttävä

IV välttävä
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Vesistöjemme merkitys
vapaa-ajan vietossa
Pauli Kleemola

Päattyneen vuosikymmenen
ristiriitainen anti
Kulunut vuosikymmen osoitti erittäin havainnol
lisesti, kuinka herkästi yleiset taloudelliset suh
danteet vaikuttavat päätöksentekijöiden suhtau
tumiseen luonnon virkistyskäyttöä edistäviin toi
menpiteisiin. Se osoitti myös, kuinka syvälle
useimpien päätöksentekijöiden asenteisiin on
juurtunut ns. “taloudellisten realiteettien” huo
mioonotto. Vain harva on uskaltanut puhua elä
misen laadun parantamisesta tai luonnon virkis
tyskäytön merkityksestä ihmisten fyysiselle tai
henkiselle terveydelle.

Vuosikymmenen alkupuoli oli edullisten ta
loudellisten suhdanteiden aikaa. Silloin uskottiin,
että yhteiskunnalla on yhä enemmän varaa käyt
tää myös vapaa-ajan viettoa ja luonnon virkistys-
käyttöä palveleviin investointeihin. Myönteisistä
asenteista on monia osoituksia. Näinä vuosina
istui erityinen virkistysaluekomitea ja säädettiin
ulkoilulaki. Seutukaavoituksessa asetettiin kii
reellisimmäksi tavoitteeksi suojelu- ja virkistys-
alueita koskevan vaihekaavan aikaansaaminen.
Vuosikymmenen vaihteessa perustetun vesihalli
tuksen erääksi erityistehtäväksi asetettiin vesien
virkistyskäytön edistäminen. Kunnat ja matkailu-
yritykset varautuivat matkailun voimakkaaseen
kasvuun laatimalla laaj amittaisia matkailukeskus
suunnitelmia. Osa suunnitelmista ehdittiin myös
toteuttaa.

Vuosikymmenen alun asenteita kuvastaa myös
voimakas pelko siitä, että laajamittainen virkis

tyskäyttö saattaisi merkittävästi vaurioittaa luon
toamme. Puhuttiin yleisesti massaturismista ja
etsittiin keinoja ulkomaalaisten matkailijoiden
määrän vähentämiseksi ja liikkumisen kanavoimi
seksi. Vuosikymmenen alun loma-asuntoennus
teet olivat vahvasti ylimitoitettuja. Pelko loma-
asutuksen haitallisista vaikutuksista oli jo 1960-
luvun loppupuolella johtanut pyrkimykseen saa
da aikaan erityinen rannansuojelulaki. Tuloksena
oli rakennuslainsäädännön tarkistaminen ranta
kaavoitusta koskevilla säännöksillä.

Energian hinnan tuntuva kohoaminen vuosina
1973—1974 johti maamme kansantalouden ylei
sesti tunnettuihin vaikeuksiin, joita vieläkään ei
ole kokonaan voitettu. Se palautti myös taloudel
lisen tuottavuuden investointi- ja tuotantotoimin
nan arvosteluperusteena monien mielestä sille
kuuluvaan arvoonsa. Se johti toisaalta luonnon-
suojelu- ja virkistyskäyttöaatteen laantumiseen.
Uudistusten valmistelu hidastui ja monet vuosi
kymmenen alkupuolen ehdotukset jäivät toteutu
matta. Usein luonnon virkistyskäyttöä palveleviin
investointeihin suhtauduttiin periaatteessa kiel
teisesti silloinkin, kun niiden määrä näytti jäävän
merkityksettömäksi verrattuna muihin investoin
teihin.

Edellä mainitut kansantaloudelliset ongelmat
ja niiden hoidosta aiheutuneet seuraukset eivät
ole juurikaan vaikuttaneet yksityisten ihmisten
käyttäytymiseen. Tilastojen avulla on selvästi
nähtävissä, että vesien virkistyskäyttö on tasai
sesti lisääntynyt koko 1970-luvun. Ei ole myös
kään nähtävissä merkkejä siitä, että ihmisten asew
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Maamme sisävedet, saaristoalueet ja rannikkovedet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon ja vfrkistäytymiseen.

noituminen luonnon virkistyskäyttöön olisi muut
tunut aiempaa kielteisemmäksi. Virkistyskäytön
piirissä toimivat järjestöt ovat jatkaneet aktiivista
toimintaa luonnon arvoihin perustuvan vapaa-
ajan vieton edistämiseksi. Tulevaisuudennäky
mun suhtaudutaan vuosikymmenen loppuessa
rauhallisemmin. Pelko luonnon arvoja tuhoavasta
massaturismista on ainakin tätiä erää vähentynyt.

Miten vesistöjämme käytetäan
Yhdyskuntarakenteessamme viime vuosikymme
ninä tapahtunut voimakas kehitys on tuonut mu
kanaan uutta sisältöä vapaa-ajan viettoon ja luon
non virkistyskäyttöön. Viisipäiväinen työviikko
ja neljän viikon vuosiloma merkitsevät palkansaa
jille yli 120 vapaapäivää vuodessa päivittäisen
vapaa-ajan lisäksi. Yhteiskunta on lainsäädännöl
lisin toimenpitein järjestänyt muillekin ryhmille
mahdollisuuden viettää lomaa. On aikaa ja tulo-
tason noustessa myös rahaa, jonka käytölle löy
tyy lukuisia kilpailevia vaihtoehtoja.

Vesistöjen käytöstä vapaa-ajan viettoon ovat
osoituksena maamme noin 2 500 uimarantaa,
jotka ovat pääasiassa kuntien hallinnassa. Suu
rimmat kunnat ovat hankkineet ulkoitu- ja ret
keilyalueita, joilla vesistöillä on yleensä tärkeä

osuus. Valtion hallinnassa olevat alueet kuten
esim. kansallispu istot tarjoavat mahdollisuuksia
myös vesiin liittyvään vapaa-ajan viettoon. Vene
satamia rakennetaan jatkuvasti lisää. Maassamme
on noin 320 leirintäaluetta, jotka sijaitsevat
yleensä vesien äärellä. Matkailuelinkeino on ym
märtänyt vesistöjen merkityksen perustaessaan
matkailukeskuksia vesistöjen läheisyyteen.

Yhteiskunnan ja yritysten tarjoamia palveluja
myös käytetään. Suotuisana kesänä nousee käyn
tikertojen määrä uimarannoillamme noin 10 mil
joonaan. Majoitusvuorokausien määrä leirintä
alueillamme on vuosittain noin 2 miljoonaa. Eri
laisten ulkoilu- ja retkeilyalueiden käytöstä ei ole
kattavia tilastoja, mutta käyntikertojen määrä
nousee vuosittain kymmeniin miljooniin.

Yleiset virkistysalueet eivät voi luonnonlähei
sen vapaa-ajan vieton tarpeita kokonaan tyydyt
tää. Tästä on eräs mittava osoitus maamme noin
270 000 loma-asuntoa, joista valtaosa sijaitsee
vesistöjen rannalla. Määrän vuotuinen lisäys on
9 000—10 000 kappaletta. Loma-asuntoja arvioi
daan olevan vuosisadan lopussa lähes kaksinker
tainen määrä nykyiseen verrattuna.

Yksityisten kansalaisten aktiivisuudesta huo
lehtia itse vapaa-ajanviettomahdollisuuksistaan
ovat myös osoituksena noin 500 000 venettä,
jotka ovat perinteisesti pääasiassa soum- tai moot
toriveneitä. Uudesta suhtautumisesta vapaa-ajan-
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viettoon on osoituksena purjeveneiden ja kanoot
tien nopea lisääntyminen. Toistaiseksi niiden
määrä on kuitenkin vain 10 % veneiden kokonais
määrästä. Venemoottoreiden myynti on jatkunut
1970-luvulla tasaisena vaihdellen vuosittain välillä
22 000—24 000 kappaletta.

Kalasniskortin lunastaa vuosittain noin 450000
ruokakuntaa. Lähes kaikki kalastavat vapaa-aika
naan. Läheskään kaikki eivät kuitenkaan katso
olevansa virkistyskalastajia vaan mieluummin
vapaa-ajankalastajia, kotitarvekalastajia tai urhei
lukalastajia. Käsitteistön kirjavuus on mainio esi
merkki siitä, miten monella eri tavalla samaa toi
mintaa voidaan motivoida.

Vaikka vuodelta 1962 peräisin oleva vesilaki
ei tunnekaan sellaista käsitettä kuin vesien virkis
tyskäyttö, se luo kuitenkin erään tärkeän perus
tan virkistyskäytölle. Lain mukaan jokaisella on
oikeus, välttäen tarpeetonta häiriön aiheutta
mista, kulkea vesistössä, missä se on avoinna.
Samoin jokaisella on lisäksi oikeus uida vesis
tössä ja ammentaa vesistöstä vettä talousvetenä
käytettäväksi mikäli se tapahtuu aiheuttamatta
alueen omistajalle tai muulle haittaa tai häiriötä.
Vesistöjemme käyttö virkistystarkoituksiin, eri
tyisesti veneily ja vesiretkeily, perustuu suurelta
osin näihin ns. yleiskäyttöoikeuksiin.

Talvikalastus on suosittu vapaa-ajanvieton muoto.
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Mitä uusia mahdollisuuksia
vesistömme tarjoavat
Maamme vesistöt tarjoavat keski-eurooppalai
sen näkökulmasta ainu tiaatuiset mahdollisuudet
vapaa-ajan viettoon ja virkistäytymiseen. Meille
suomalaisille vesistö on usein osa arkista elin
ympäristöämme. Olemme tottuneet elämään ve
sistöjemme kanssa kiinnittämättä niiden erityis
piirteisiin ja maisemallisiin arvoihin paljoakaan
huomiota. Elämme vielä lähellä sitä aikaa, jolloin
vesistöt olivat tärkeitä kulkuväyliä, kosket myi
lyjen ja sahojen energianlähteitä, rantaniityt ar
vokkaita karjan ruokinnassa ja vesistöistä pyy
detyt kalat nykyistä tärkeämpi ravinnon lähde.

Ehkä johtuu juuri edellä kuvatusta asentees
tamme ja perinteistämme, että osaamme käyttää
vesistöjämme kalastukseen, veneellä liikkumiseen
ja uimiseen. Sen sijaan osaamme ehkä vain het

kittäin kiinnittää huomiota vesien maisemaliisiin
arvoihin. Ja vielä harvemmin me tulemme ajatel
ieeksi, miten vesistömme rikastuttavat luontoa,
kasvillisuutta, linnustoaja eläimistöä. Kehityksen
kulkiessa nopeasti eteenpäin unohdamme vanhan
vesistöjemme käyttökulttuurin nykyaikaan sovel
tumattomana, emmekä näe vanhoista elämänta
voista vesistöissämme kertovien rakenteiden kuit
tuurihistoriallista arvoa.

Viime aikoina on tehty paljon työtä vesiret
keilyn kehittämiseksi. Tällä tarkoitetaan luon
nonläheistä liikkumista vesillä lähinnä kanootilla
tai sou tuveneellä. Vesiretkeily tarjoaa mahdolli
suuden kokea veden liikkeen vaihtelut, seurata
vesiluonnon ja vesiin liittyvän kulttuurin erityis
piirteitä sekä harrastaa liikuntaa kunkin voima
varojen mukaan. Vesiretkeily suo mahdollisuu
den paitsi parantaa fyysistä kuntoa myös hankkia
todellista tietoa ja kokemusta vesistöjemme mer
kityksestä.

Maamme vesistöt soveltuvat erinomaisesti vesi
retkeilyyn. Aktiivisimmilla retkeiiij öillä on rajat
tomasti mahdollisuuksia valita reittinsä. On kui
tenkin tarpeen huolehtia myös siitä, että kaikilla
vähänkin vesiretkeilystä kiinnostuneita olisi tilai
suus tutustua harrastukseen. Tämän vuoksi on
tarpeen järjestää ohjatnija, kestoltaan ja vaikeus
asteeltaan vaihtelevia retkiä. Sopivaa venekalus
toa tulisi olla nykyistä helpommin veneilijöiden
vuokrattavissa. Toiminta sopii hyvin mm. matkai
lukeskusten yhteyteen.

Mahdollisuuksia tutustua vesistöjen erityispiir
teisiin tulisi myös muilla keinoin pyrkiä lisää
mään. Parikkalan Siikalahden lintutorni ja luon
topolku ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kiin
nostuneita ihmiset ovat tutustumaan vesistöjem
me luonnonaii’oihin, kun mahdollisuus siihen
järjestetään. Kohteessa kävi vuoden 1979 aikana
yli 8 000 kävijää. Vastaavia mahdollisuuksia tulisi
ennakkoluulottomasti järjestää muuallekin. Pelko
tällaisten luonnonkohteiden häiriintymisestä on
varmasti usein ollut liioiteltua.

Maassamme on jo monia esimerkkejä siitä,
miten vanhoja vesimyllyjä ja -sahoja on kunnos
tettu ja käytetty matkailunähtävyytenä. Tällaiset
vanhat rakennukset tai rakenteet välittävät tietoa
vesiin liittyvistä perinteistä ja kulttuurista. Vapaa-
ajan vieton tarpeisiin tulisi osoittaa mahdollisim
man edustavia kohteita mm. uittoon, vesiliiken
teeseen, energianmotantoon ja kalastukseen liit
tyvästä kulttuurih istoriasta.

Vesistöissämme on lukuisia vanhoja vesfrakenteita,
joiden kunnostaminen tai säilyttäminen Ön tarpeen
niiden kuktuuniluistoriallisen arvon tai vesistöllisen
merkityksen vuoksi.

40



Mitä merkitystä on
vesistöjemme virkistyskäytöllä
Vesistöjen merkitystä vapaa-ajan vietossa joudu
taan pohtimaan aina, kun suunnitellaan sellaisia
tuotannollisia investointeja, joiden seurauksena
vesistön virkistyskäyttömahdollisuudet heikkene
vät. Sama ongelma nousee esiin vaadittaessa teol
lisuudelta tai kunnilta vesistöjen tilaa parantavia
toimenpiteitä. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksien
säilyttäminen tai parantaminen vaatii tällöin uh
rauksia, joiden määrä voidaan mitata suoraan
rahassa. tnvestoinneilla saavutettu hyöty halut
taisiin myös mitata rahassa.

Ilmeisesti ei voida koskaan päästä siihen, että
vapaa-aj anviettoon liittyviä arvoja voitaisiin edes
pääosaltaan mitata rahassa. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että niillä ei olisi taloudellista mer
kitystä. Arvojen mittaaminen vaan on vaikeaa
johwen vaikutusten välillisyydestä ja monista
samaan suuntaan vaikuttavista tekijöistä. Vesien

virkistyskäytön merkitystä voidaan tarkastella
seuraavista lähtökohdista:
— Vesiin liittyvä vapaa-ajanvietto parantaa ihmis

ten fyysistä kuntoa ja henkistä vireyttä ja luo
siten pohjaa paremmille työsuorituksille.

— Mahdollisuus viettää vapaa-aikaa terveellisessä,
rauhallisessa ja virikkeitä antavassa ympäris
tössä vähentää sairastumisen vaaraa ja pienen
tää yhteiskunnalle terveyden- ja sairaanhoi
dosta aiheutuvia kuluja.

— Yhteiskunnan aineellisen hyvinvoinnin koho
tessa tulee yhä tarpeellisemmaksi huolehtia
muista ns. elämisen laatuun vaikuttavista teki
Jöistä.

— Yksityisten kansalaisten tuloista suuntautuu
yhä suurempi osa valinnanvaraisiin, vapaa
ajanviettoon liittyviin kohteisiin. Varojen käy
tön suuntautumisella on kuntien ja valtion
kannalta huomattava merkitys.

— Vesien virkistyskäyttömahdollisuuksilla on
matkailuelinkeinon kehittymisen kannalta huo
mattava taloudellinen merkitys.

Vesfretkeily tarjoaa mahdollisuuden seurata vesiluonnon ja vesiin liittyvän kulttuurin erityispiirteitä sekä harrastaa
liikuntaa kunkin voimavarojen mukaan.
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— Vesien käyttöön kohdistuva kiinnostus on teh
nyt vesistöistä yhdyskuntien kehittämiseen
vaikuttavan merkittävän tekijän, jonka laadul
lisilla muutoksilla on välittömiä taloudellisia
vaikutuksia.
Arvioitaessa vesistön merkitystä vapaa-ajan

vietossa ovat keskeisiä tekijöitä sen sijainti ja laa
dulliset ominaisuudet. Asutukseen nähden kes
keinen sijainti luo mahdollisuuksia kehittää asuin
ympäristöstä viihtyisän ja virikkeitä antavan.
Myös vesistön edullinen sijainti liikenneyhteyk
sun ja huomattaviin matkailukeskuksiin nähden
lisää niiden arvoa. On ilmeistä, että tulevaisuu
dessa arvostetaan yhä enemmän myös vesistön
laadullisia ominaisuuksia kuten veden laatua,
maisemallisia erityispiirteitä, monipuolista lin
nustoa, hyviä veneelläkulkumahdollisuuksia ja
rantojen kulkukelpoisuutta.

Vesistöjä koskevissa suunnitelmissa on vaiku
tukset vesien virkistyskäyttöön kuvattu usein
puutteellisesti. Arviointi on joko yksipuolisesti
rajoitettu maan arvossa tapahtuvien muutosten
kuvaamiseen tai arvioita tehtäessä on pelkästään
todettu hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia myös
vesien virkistyskäyttöön kuvaamatta niitä kui
tenkaan yksityiskohtaisemmin. On välttämätön
tä, että suunnittelun yhteydessä muodostetaan
havainnollinen kuva siitä, miten hanke vaikut
taa vesien virkistyskäytön yleisiin edellytyksiin,
kuten rantojen ja veden laatuun, kalastoon, kas
villisuuteen, maisemallisiin tekijöihin, linnustoon
sekä veden määrään ja korkeuksiin. Tällaisen ar
vion pohjalta on selvitettävä, miten olosuhteiden
muutokset vaikuttavat vesistön käyttöön ja sen
yleiseen merkitykseen. Vaikutuksien suuruutta
on syytä havainnollistaa numeroin, jolloin raha ei
suinkaan ole ainoa kysymykseen tuleva mitta
yksikkö.

Vesien virkistyskäyttöön liittyvistä taloudelli
sista vaikutuksista ehkä konkreettisin liittyy
loma-asuntojen hankintaan ja käyttöön. On arvi
oitu, että vuosittain käytetään tonttien hankin
taan ja loma-asuntojen rakentamiseen varoja noin
500 milj. markkaa. Lisäksi loma-asukkaat käyttä
vät paikkakunnan kauppapalveluj a ja maksavat
ao. kunnalle veroa. Loma-asuntojen vuokrakäyttö
on myös yleistynyt. Näiden tekijöiden vaikutus
monien kuntien talouteen ja elinkeinoelämään
on merkittävä. Vesien virkistyskäyttömahdolli
suuksilla on myös monien matkailukeskusten
toiminnassa ilmeistä rahassa arvioitavissa olevaa
merkitystä.

Millaista tietoa vesistöjemme
käyttömahdollisuuksista
tuotetaan
Viime vuosina on vesistöistämme puhuttu julki
suudessa paljon. Pääasiassa on kuitenkin keski
tytty tuomaan esille niitä haittoja ja epäkohtia,
joita jätevedet, ympäristömyrkyt, oj itukset ja
vesistöjen rakentaminen ovat vesistöissämme ai
heuttaneet. Keskustelua on tietoisesti voimak
kaasti kärjistetty. On etsitty syyllisiä ja keinoja
syyllisten kuriin saattamiseksi. Lähtökohtana
näyttää yleensä olleen sinänsä arvokas pyrkimys
säilyttää vesistöt osana puhdasta ja terveellistä
elinympäristöä. Tällaiseen “valistukseen” liittyy
kuitenkin myös ilmeisiä epäkohtia. Mm. talou
dellisen toiminnan ja vapaa-ajan vieton tarpeet
koetaan usein jyrkästi vastakkaisina. Tällainen
keskustelu ei ole juurikaan syventänyt tavallisen
ihmisen kiintymystä vesistöihin. Se ei ole lisän
nyt hänen tietojaan vesistöjen suomista mahdol
lisuuksista. Päätöksentekijöille ei ole tarjottu
todellista, konkreettista tietoa siitä, mihin vesis
töjen suojelutarve perustuu.

Mikäli vesien käyttöä koskevassa päätöksen
teossa ei ole annettu riittävää painoa elinympä
ristön laadulle ja vapaa-ajan viettomahdollisuuk
sille, ei pidä syyttää yksin päätöksentekijöitä.
Tällainen tilanne on vain selvä osoitus siitä, että
päätöksentekijä ei ole ollut riittävän vakuuttunut
näiden arvojen merkityksestä. Arvojen puolesta
puhujia ei ole ollut riittävästi tai tieto on ollut
puutteellista. On myöskin itsensä pettämistä
kuvitella, että vesiasioissa päättää yksin vesihal
lintoviranomainen. Meidän oloissamme on kun-
nilla ja kuntainliitoilla sekä välittömästi että vä
lillisesti keskeinen vaikutusvalta myös vesiasioi
hin. Merkityksettömiä eivät suinkaan ole myös
kään väliportaan ja valtionhallinnon yleisviran
omaiset. Ei sovi myöskään unohtaa sitä, että
päätöksenteossa lukuisten aineellisten ja aineetto
mien arvojen vaikuttaessa on kysymys asenteista.
Myöskään asenteita ei luoda syyttämällä vaan
jakamalla asiallista, monipuolista tietoa.

Vesistöjämme ja niiden käyttömahdollisuuksia
koskevan tietouden välittäminen on tärkeimpiä
keinoja vesien virkistyskäytön edistämisessä ja
samalla myös vesistöjen käyttökelpoisuuden säi
lyttämisessä ja parantamisessa. Tietoa tulisi jakaa
myönteisessä hengessä sekä vesistön käyttäjille
että päätöksentekijöille. Monipuolinen tieto luo
terveen pohjan vesistöjemme suojelua ja käyttöä
koskevalle päätöksenteolle.
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Maamme luonto tarjoaa mahdollisuuksia viihtyisien, tuonnonläheisten ulmarantojen perustamiseen.

Vesihallitus on vesien virkistyskäyttöä edistäes
sään nähnyt välttämättömäksi toimia yhteistyös
sä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Matkai
lun Edistämiskeskus, sisäasiainministeriö, seutu
kaavaliitot, kunnat, opetusministeriö, Suomen
Matkailuliitto, Suomen Latu, Suomen Kanootti
liitto ja muut veneilyn keskusjärjestöt sekä mo
net muut aluehallintotason viranomaiset ja jär
jestöt. Tietoa vesistöjen käyttömah dollisuuksista
ja niiden parantamisen vaatimista toimenpiteistä
on välitetty mm. suunnitelmien, vesiretkeilykart
tojen ja -oppaiden, matkailukarttojen, valisteiden
sekä messu- ja näyttelytilaisuuksien avulla.

Yhteistyön tuloksena on tuotettu veneilykar
tat mm. koko Saimaan vesistön alueelta ja Päijän
teeltä. Veneilymahdollisuuksia Kokemäenjoen
vesistöalueella on esitetty Pirkanmaan matkailu
kartassa. Vesien virkistyskäytöstä aiheutuvien
ympäristöhaittojen vähentämiseen on pyritty jaa
timalla oppaat loma-asuntojen vesi- ja jätehuol

losta ja veneilijänä käyttäytymisestä. Yhteistyös
sä järjestöjen kanssa on tuotettu maamme vesi
retkeilyreittejä käsittelevä opaskirj a.

Vesien virkistyskäyttöä koskevien alueellisten
suunnitelmien tarkoituksena on ollut etsiä yhtei
set puitteet ja riittävä tiedollinen pohja eri osa
puolten toimesta toteutettaville toimenpiteille.
Yleissuunnitelmista ehkä merkittävin on ollut
vuonna 1978 valmistunut Päijänteen veneilyn ja
vesimatkailun yleissuunnitelma. Se on jo nyt
johtanut moniin konkreettisiin jatkotoimenpitei
sun. Hanketason suunnitelmista ovat ehkä tunne
tuimpia Kyyjärvi-Saarijärvi-veneilyreittisuunnitel
ma sekä Kaavin ja Juuan kunnissa sijaitsevan
Vaikkojoen vesistön kunnostamissuunnitelma.
Yhteistyötä näiden suunnitelmien aikaansaami
seksi ovat koordinoineet Keski-Suomen ja Kuo
pion vesipiirin vesitoimistot. Molemmat hankkeet
ovat toteutumassa.

Vesistöjemme käyttömahdollisuuksia koskevaa
tietoa on tuskin vielä tuotettu liikaa. Esim. ulkoi
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VESIHALLITUS

Vesihallitus on valittänyt tietoa vesistöjemme tarjoamista monipuolisista vapaaajanviettomahdo11isuuksista mm. osa!
listumalla yleisiin messu- ja näyttelytilaisuuksiin.
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lu- ja virkistysalueistamme on kyllä saatavissa nii
den sijaintia ja mahdollisia varusteita koskevia
tietoja, mutta vain hyvin harvoin tietoja alueiden
erityispiirteistä, luonnosta ja historiasta. Vesistö
jen rannalla sijaitsevien matkailukeskusten käyt
täjät ovat yleensä täysin oman mielikuvituksensa
tai muualta hankitun tiedon varassa pyrkiessään
tutustumaan keskusten ympäristöön. Ihmisillä on
varmasti nykyään kiinnostusta tutustua vesistöi
hin, mikäli heille annetaan tähän mahdollisuus
sopivassa muodossa jaetun tiedon avulla.

Vesistöjämme koskevaa aktiivista, myönteistä
valistustoimintaa voidaan perustella monin eri
tavoin. Näin voidaan ihmisiä ohjata sekä fyysises
ti että henkisesti terveellisten harrastusten pariin.
Samalla voidaan kasvattaa suomalaisia tuntemaan
vesistönsä, jotka muodostavat maamme rajojen
ulkopuolelta tarkasteltuna ainudaatu isen luon
nonvaran. Ehkä samalla voitaisiin lisätä suoma
laisten kiinnostusta omaa maataan kohtaan myös
matkailumaana, ja samalla parantaa matkailum
me vaihtotasetta. Pienestä asiasta tässäkään ei ole
kysymys. Matkailijamme käyttävät vuosittain jo
tällä hetkellä varoja useita miljardeja markkoja.

Uusia keinoja vesistöjemme
käyttökelpoisuuden
säilyttämiseksi
Vaikka vesistöjemme tila ja käyttökelpoisuus
virkistyskäytön kannalta onkin yleisesti ottaen
tyydyttävä, on silti aihetta huoleen. Siellä, missä
tarve käyttää vesistöjä virkistykseen on suurin,
ovat vesistöjen tila ja niiden käyttömahdollisuu
det monesta syystä heikentyneet. Epätoivotta
vaan kehitykseen ovat vaikuttaneet jätevedet, yh
dyskuntarakentamiseen liittyvät muut haitat sekä
vesien ja rantojen kilpailevat käyttötarkoitukset.

Yhteiskuntamme on rakennettu ja vesistöjäm
me käytetty kulloisenkin ajankohdan arvostusten
ja tietouden pohjalta. On hedelmätöntä arvostella
tehtyä tämän päivän arvojen ja tiedon pohjalta.
Sen sijaan on sitäkin tärkeämpää, että tulevaisuu
den ratkaisut yhdyskuntarakentamisessa ja vesis
töjen käytössä tapahtuvat monipuolisen tiedon
pohjalta painottaen aikaisempaa enemmän vesis
töjen arvoa elinympäristönä ja vapaa-ajan vieton
kohteena.

Tavanomaisten vesiensuojelutoimenpiteiden li
säksi on tarpeen erilaisin kunnostamistoimenpi

tein pyrkiä turvaamaan vesistöjen käyttökelpoi
suus. Järvien kunnostamistoimenpiteinä tulevat
kysymykseen mm. vesimassan ilmastusja hapetus,
vedenpinnan nostaminen, kasvillisuuden poista
minen ja pohjasedimentin poisto. Jokivesistöjä
voidaan kunnostaa mm. alivirtaamia lisäämällä,
syöpyviä rantoja vahvistamalla, perattuja koskia
kiveämällä ja vesimassaa ilmastamalla. Vanhoja
vesirakenteita on eräissä tapauksissa tarpeen kun-
nostaa vesistön vedenkorkeuksien säilyttämiseksi
tai kulttuurihistoriallisesti merkittävien arvojen
suojelemiseksi.

Vesistöjen kunnostamistyöryhmä (komitea
mietintö 1977:45) on arvioinutvälittömässä kun
nostamisen tarpeessa olevien järvien määräksi
maassamme vähintään 500. Vähäisempää kunnos
tamisen ja hoidon tarvetta esiintyy huomattavasti
tätäkin yleisemmin. Myös kunnostamisen tar
peessa olevia jokivesistöjä on runsaasti johtuen
mm. jokisuiden liettymisestä, maan noususta,
heikosta veden laadusta ja vesistötöiden aiheutta
mista haitoista.

Vesistöjä kunnostamalla voidaan usein merkit
tävästi parantaa elinympäristöä ja vapaa-ajan
viettomahdollisuuksia asutuksen välittömässä lä
heisyydessä. Matkailun ja retkeilyn kannalta mer
kittävillä alueilla voidaan maiseman ja luonnon
erityispiirteitä säilyttää ja tarvittaessa kunnostaa.
Perattujen koskien kunnostamisella voidaan pa
rantaa myös vesistön kalataloudellista merkitys
tä. Kunnostamistoimenpiteillä voidaan luoda
myös uutta pohjaa yhdyskuntasuunnittelulle. Ve
sistöjen kunnostamissuunnittelun kytkeminen
rantojen ja maa-alueiden käytön suunnitteluun
on perusteltua myös kunnostamistoimenpiteiden
merkityksen arvioimiseksi.

Vesistöjen kunnostamistoiminta on ollut 1970-
luvulla suurelta osin koeluontoista. Monista kun
nostamismenetelmistä on saatu myönteisiä koke
muksia. Vesikasvillisuuden niitto on osoittautu
nut tehokkaaksi menetelmäksi vesistöjen um
peenkasvun estämisessä. Niitto kolmena peräk
käisenä vuotena heinä-elokuussa näyttää johtavan
ns. ilmaversoisten kasvien lähes täydelliseen hä
viämiseen. Sekä järvien että jokien kunnostami
sessa on vesimassan ilmastamisella saatu hyviä
tuloksia. Järven ilmastamista ei pidetä enää
pelkkänä tekohengityksenä, vaan pitempiaikai
nen ilmastus saattaa johtaa myös pohjalietteen
hapettumiseen ja järven tilan pitempiaikaiseen
paranemiseen. Järvien vedenpinnan nostolla voi
daan usein merkittävästi parantaa rantojen ja
koko järven käyttökelpoisuutta.
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Hyvin varustetut veneilysatamat ovat välttämätön edellytys veneilyn kehittymiselle.

Uuden vuosikymmenen alkaessa
Päättynyt vuosikymmen on selkeästi osoittanut,
että tarve huolehtia vesistöistämme terveellisenä
ja viihtyisänä elinympäristönä ja monipuolisia
virikkeitä antavana vapaa-ajanviettokohteena on
jatkuvasti lisääntynyt. Vuosikymmenen puoli
välin taloudelliset ongelmat eivät tätä käsitystä
muuksi muuttanut. Sen sijaan useimmat varmasti
nyt ymmärtävät sen, että yleisestä taloudellisesta
tilanteesta riippuu, kuinka paljon yhteiskunta voi
varoja tarkoitukseen osoittaa.

Vesien virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyt
tämiseksi ja parantamiseksi jouduttiin 1970-
luvulla etsimään mahdollisimman halpoja mutta
samalla tehokkaita keinoja. Tästä syystä toimin
nalle olivat tunnusomaisia ns. tiedollisten keino
jen laajamittainen hyväksikäyttö, eri organisaa
tioiden voimavarojen koordinoitu suunnittelu ja
käyttö sekä vesistöjen kunnostamismahdollisuuk
sia koskeva koetoiminta.

Myös vuosikymmenen vaihduttua on tarpeen
edelleen korostaa vesistöjemme ja niiden käyttö-
mahdollisuuksia koskevan myönteisen tietouden
levittämisen merkitystä. Olisi korvaamaton va
hinko, mikäli me taloudellisten vaikeuksien pa

kottamina ja tarpeellisen tiedon puuttuessa teki
simme päätöksia, jotka oleellisesti alentaisivat ve
sistöjemme merkitystä elinympäristönä ja vapaa-
ajan vieton kohteena. Eri viranomaisten ja järjes
töjen välisestä yhteistyöstä on saatu niin hyviä
kokemuksia, että sen vähentämiseen ei ole mitään
aihetta. Tehokas yhteistyö vaatii vetäjältä suurta
aktiivisuutta, mutta sen myönteiset tulokset ovat
myös kannustava haaste.

Päättyneellä vuosikymmenellä hankittu tieto
ja kokemus vesistöjen kunnostamisen tarpeesta
ja mahdollisuuksista on luonut pohjan aikaisem
paa laajamittaisemmalle kunnostamistoiminnalle.
Olisi tärkeää, että tähän tarkoitukseen voitaisiin
1980-luvulla osoittaa riittävästi myös valtion ja
kuntien varoja.

Vesivarojen merkitys on lisääntynyt kaikkialla
maailmassa. Suomen vesistöihin liittyy monia
piirteitä, jotka tekevät niistä arvokkaan osan
maamme vaihtelevaa ja rikasta luontoa. Ne ovat
oleellinen osa suomalaisen elin- ja asuinympäris
töä. Vapaa-ajan viettäjät hakeutuvat yhä mn
saimmin joukoin kesäisin vesistöjen äärelle. Vesis
töjemme arvo tulisi yhä yleisemmin tiedostaa ja
pyrkiä kaikin keinoin niiden käyttökelpoisuuden
säilyttämiseen.
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Yhdyskuntien vedenhankinta
Esko Mälkki

Vedenhankinnan historiaa
Vesihuollon kehityksen myötä on muotoutunut
käsite vedenhankjnta. Sillä tarkoitetaan sanan
mukaisesti veden “hankkimista” kuhunkin tar
koitukseen soveltuvasta vesilähteestä ja sen joh
tamista kulutukseen.

Yh dyskuntien vedenhankinnan juuret ju ontu
vat Suomessa 1800-luvun loppupuolelle. Kuiten
kin jo paljon aikaisemmin asutuskeskuksissa oli
käytössä yhteisiä vedenottopaikkoja. Asutuksen
äärellä olevien pintavedenottopaikkojen ohella
kaduilla, pihoilla ja toreilla oli vilkkaassa käytös
sä olevia kaivoja. Helsingissä olivat esimerkiksi
Töölön ja Siltasaaren “terveyslähteet” tunnettuja.
Tampereen Tahmelan lähteestä, johon myöhem
min rakennettiin vesilaitoskin, kirjoitti pastori
Carlsson v. 1865, “että se kolmella eri suonella
ja silmällä heittää vettä 18 000 tynnyriä vuoro
kaudessa”.

Vedenhankinta tuli aluksi kaupungeissa ajan
kohtaiseksi monien tarpeiden pakottamana, eri
tyisesti terveydellisistä syistä. Viemäröinnin puut
tuessa ja likaavan kuormituksen kasvaessa — kau
pungeissa harjoitettiin karjatalouttakin — tilanne
muodostui ongelmalliseksi. Kaivojen vesi ja myös
asutuksen äärellä olevat pintavedet todettiin pai
koin pahoin saastuneiksi ja niiden tiedettiin ole
van vaarallisia taudinaiheuttajia. Tampereella
1880-luvun alussa tutkituista 344 kaivosta vain
10 todettiin käyttökuntoisiksi ja 44 kaivoa sul
jettiin viranomaisten toimesta täysin kelvottomi
na. Tämä samoin kuin myös sammutusveden riit

tämätön saanti tulipaloille alttiissa kaupungeissa
lähinnä johti uusien vesilähteiden käyttöön otta
miseen ja vedenjakelusysteemien rakentamiseen.

Helsingin kaupunki siirtyi vedenhankintaan
rakentamalla pintavesilaitoksen Vantaanjoen var
teen. Se otettiin käyttöön vuonna 1876. Sanoma
lehti-ilmoitus kertoo:

“Tämän kautta ilmoitetaan yleisölle, että ensi tu
lewan joulukuun 1 p:stä alkain wettä kaupungin
wesijohdosta tulee annettawaksi:
a) Albertin- ja Bulewardinkatujen kulmassa ole

wasta wesisuihkusta wastaiseksi koko wuoro
kauden ilmaiseksi, saaweilla ja pienemmillä as
tioilla; sekä

b) Wälitorin kaiwon xvieressä olewasta hydrantis
ta, joka päiwä k:lo 7 e.pp.—5 j.pp. kun saawis
ta maksetaan 5 p., tynnyristä ja pienemmästä
tiinusta 10 p. sekä isommasta tiinusta 15 p.,
joka maksu on suoritettawa paikalla olewalle
wahtimestarille 5 pennin merkeissä, joita saa
daan ostaa leipurimestari G.U. Sandbergin lei
päpuodista Wälitorin warrella”.

Tampereella, jossa asukastiheys oli suuri, joh
dettiin Näsijärven vettä kaupunkiin jo vuonna
1882. Yrityksiä oli tehty aikaisemminkin. Vesilai
toksen varsinaiseksi syntymävuodeksi katsotaan
kuitenkin vuosi 1898, jolloin suunnitelmiin pe
mstuva vedenjakelu aloitettiin. Oulun kaupunki
aloitti vedenhankinnan Oulujoen varteen raken
netusta pintavesilaitoksesta vuonna 1902 sekä
Turku Kaarningon pohjavedenottamosta 1903.
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Vuonna 1910 otettiin käyttöön mm. Lahden, Jy
väskylän ja Hämeenlinnan pohj avedenottamot.

Vedenhankinnan alkuaikoja leimasivat monet
ristiriitaiset näkemykset sen toteu ttamismahdolli
suuksista, mutta myös aikaansa edellä olevia aja
tuksia ja käsityksiä esitettiin. Niinpä jo tämän
vuosisadan alussa pohdittiin mahdollisuuksia tuo
da Helsinkiin pohjavettä aina ensimmäisen Sal
pausselän vyöhykkeeltä saakka. Tähän verrattavis
sa olevia siirtojohtohankkeita toteutettiin maassa
todellisuudessa vasta puoli vuosisataa myöhem
min. Helsingin vedenhankintaa varten suoritettiin
Tikkurilassa kokeita tekopohjaveden muodosta
miseksi jo vuosina 19 12—14. Tämäkään hanke ei
toteutunut ja vasta niinkin myöhään kuin 1968
Suomen ensimmäisen, allasimeytyksellä toimiva,
pintavettä käyttävä tekopohjavesilaitos rakennet
tiin Lappeenrantaan.

Pinta- ja pohjavesivarat
Suomen pintavesivarojen määrä (keskivirtaama)
on 3 100 m3/s. Vesistöjen luonteesta riippuen
niiden virtaamat vaihtelevat suuresti. Kautta vuo
den runsasvetisten vesistöjen ohella varsinkin vä
häjärvisillä alueilla on vesistöjä, joiden virtaamat
ovat kuivina vuodenaikoina vähäisiä ja pienimmät
joet saattavat kokonaan kuivua.

Pjntaveden osalta määrä ei kokonaisuutena ole
kuitenkaan vedenhankinnassa ongelma. Eräitä
suurimpia asutuskeskuksia lukuun ottamatta pai
kalliset vesivarat ovat riittäneet. Pintaveden laatu
sitä vastoin vaihtelee jo luonnontilassa eri vesis
töissä runsaasti ja vesistöjen jätevesikuormitus ai
heuttaa paikoin vaikeuksia. Pintaveden käyttö ve
denhankinnassa edellyttää hyvissäkin olosuhteis
sa aina käsittelyä, mikä on huomattava kustan
nustekijä. Pintavettä käytetään määrällisesti eni
ten kaupungeissa. Pääasiattisesti tai yksinomaan
pintavettä käyttävistä kaupungeista mainittakoon
Helsingin kaupunkiseudun ohella Jyväskylä, Kot
ka, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa.

Maamme vedenhankintaan käyttökelpoiset
pohjavesivarat liittyvät pääasiallisesti harjuihin ja
muihin hiekka-soramuodostumiin (kuva 1), jotka
muinaisen mannerjäätikön sulamisvedet ovat ka
sanneet noin 10 000 vuotta sitten. Pohjavesien
antoisuus on 6 0—80 m3/s, mikä on 2—3 % pinta
vesivarojen määrästä. Pohjavesi ei kilpaile pinta-
veden kanssa määrän, mutta kylläkin laadun puo
lesta. Pääosa maamme pohjavesistä on käyttökel
poista ilman varsinaista käsittelyä ja niiden voi-

daankin katsoa kuuluvan laadultaan maailman
parhaimp iin. Pohjaveden hyviä ominaisuuksia
ovat mm. viileys ja tasalämpöisyys sekä raikas
maku. Pohjaveden käytön turvallisuutta lisää sen
suojattu esiintymisympäristö.

Luonnollisia pohj avesivaroja voidaan lisätä
imeyttämällä pintavettä pohjavesimuodostumiin.
Tämä vedenhankintatapa on maassamme vasta
hieman yli kymmenen vuoden ikäinen, mutta eri
tyisen hyvin olosuhteisiimme soveltuva, koska
sekä raakavesilähteitä että imeytykseen soveltu
via pohjavesialueita on runsaasti. Tekopohjavettä
käyttäen pohjavesialueilta saatavat vesimäärät
voidaan moninkertaistaa pelkästään esikäsittele
mätöntä raakavettä imeyttämällä. Tekopohj a
vesimenetelmää voidaan käyttää myös puhdis
tetun pintaveden jälkikäsittelyyn, jolloin teko
pohjavesilaitoksessa suodatettavat vesimäärät voi
vat nousta luonnollisen pohjaveden määrään näh
den jopa monikymmenkertaisiksi.

Tekopohjavettä käytetään yhdyskuntien ve
denhankintaan mm. Hyvinkäällä, Hämeenlinnas
sa, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Porissa, Por
voossa ja Tuusulassa. Tekopohjavettä muodostuu
monissa harjuissa joko luonnon olosuhteissa tai
vedenoton vaikuttaessa. Lahden kaupungin vesi-
laitos saa huomattavia määriä tekopohjavettä
Vesijärven veden imeytyessä Salpausselkään. Mo
net pienet vesistöt purkautuvat kokonaan pohja
vesivirtoina harjujen hyvin vettä johtavia ytimiä
pitkin.

Vaikka vesivarat riittävät määrällisesti suureen
vedenkäyttöön, on vesihuollon kannalta raakave
den laadun turvaaminen erittäin tärkeää. Tämä
koskee niin vesistöjen tilaa kuin pohjavesien laa
tua. Hyvälaatuisen ja kriisitilanteissa suojatun
pohjaveden saantia on aina pidettävä ensisijaisena
vedenhankintatavoitteena. Vedenhankinnan ta
loudellisuus on kuitenkin monien muiden näkö
kohtien ohella otettava huomioon. Vaikka hyvä
taatuisesta pohjavedestä kannattaa maksaa enem
män kuin pintavedestä, on viimeksi mainitun
käyttö monessa tapauksessa kuitenkin tarkoituk
senmukainen ratkaisu. -

Vedenhankinnan kehityspiirteitä
Monien kaupunkien kuten esim. Turun ja Jyväs
kylän vedenhankinnassa käytettiin aluksi yksin
omaan pohjavettä, mutta pohjavesivarojen käy
dessä riittämättömiksi perustettiin pintavesilai
tokset. 1950-luvulle saakka pintavettä käytettiin
maassamme ylivoimaisesti enemmän kuin pohja-
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Kuva 1. Etelä-Suomen hiekka- ja soramuodostumia, Joista huomattava osa on tärkeitä pohjavesialueita. Ote Geotogi
sen tutkimuslaitoksen laatimasta kartasta.

vettä. Vuosikymmenen alussa yhdyskuntien vesi-
laitosten vedenkulutus oli noin 170 000 kuutio
metriä vuorokaudessa, josta pohjavettä oli vain
15 prosenttia. Pohjaveden käyttö alkoi nopeasti
lisääntyä 1950-luvulta lähtien erityisesti maaseu
dulla. Vesihuoltotekniikan kehitys teki mahdolli
seksi yhä taloudellisemman veden johtamisen,
mikä toi aikaisemmin syrjäisinä pidettyjä pohja
vesialueita vedenhankinnan piiriin.

Kelvollisen käyttöveden hankinta on tuotta
nut erityisiä ongelmia eteläisimmässä Suomessa,
varsinkin pääkaupunkiseudulla. Alueelliset poh
javesivarat ovat vähäiset ja pintavesivaratkin tar
peeseen nähden varsin rajalliset. Tämän alueen
vedenhankintaa varten suunniteltiin 1960-luvulla
tunneli, jossa johdetaan raakavettä vesilaitoksien
käyttöön Päijänteen Asikkalanselältä (kuva 2).

Vedenhankinnan suuntaviivat eri vesivarojen
hyväksikäyttömahdollisuuksien suhteen selkiin
tyivät 1960-luvulla. Tietouden lisääntyminen
pohjavesiesiintymistä osoitti niiden laajat käyttö-
mahdollisuudet ja niinpä pääosassa maata veden-
hankinta oli mahdollista perustaa pohjaveden hy
väksikäyttöön. Tämä johti paikallisten veden
hankintatutkimusten ohella alueellisiiri pohj avesi

varojen investointeihin ja hyväksikäytön suunnit
teluun.

Vesihallinnon toiminnan alkaessa vuonna
1970 oli yli 200 asukkaan vesilaitosten liittyjä
määrä 2,6 miljoonaa asukasta eli 57 % väestöstä.
Vesilaitoksien keskimääräinen vedenkulutus oli
tuolloin vähän yli 800 000 kuutiometriä vuoro
kaudessa, josta pohjaveden osuus oli 31 %. Vuo
den 1978 lopussa 3,5 milj. asukasta eli 73 % vä
estöstä oli vedenhankinnan piirissä. Yhdyskun
tien vesilaitosten jakamasta 1,1 milj. vesikuutio
metristä pohjavettä oli 42 % eli 460 000 kuutio
metriä vuorokaudessa (kuva 3). Pohjaveden osuu
den runsas lisääntyminen vedenhankinnassa on
kin tunnusomaista 1970-luvulle. Vettä on voitu
johtaa riittävän taloudellisesti kaukanakin sijait
sevista esiintymistä, mihin osaltaan on myötävai
kuttanu t vedenhankinnan alueellinen tutkimus
ja suunnittelu. Erityisesti Pohjanmaalla, jossa
vedensaanti on ollut muuhun Suomeen verrattu
na vaikeaa, on pohjaveden käyttöön perustuvien
laajojen, ylikunnallisten vedenhankintaverkosto
jen rakentaminen ollut vilkasta. Lukumääräisesti
suurin osa maamme vesilaitoksista käyttää pohja-
vettä (kuva 4).
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Kuva 2. Pääkaupunkiseudun ja osaksi muun eteläisen Kuva 4. Suomen vesilaitokset 197$.
Suomen vedenhankintaa varten suunniteltu Päijänne
tunneli.

YHDYSKUNTIEN VESI LAITOSTEN JAKAMAVESIMÄÄRÄ
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Kehityksen suunta on ollut 1970-luvulla ve
denjakelun laajeneminen taajamien ja kaava-
alueiden ulkopuolelle. Tällainen kehitys on ollut
luonteenomaista erityisesti Pohjanmaalla, jossa
paikallisten vesivarojen niukkuuden ohella joki
laaksojen nauha-asutus on vaikuttanut laaja
alaisten vedenhankintaverkostojen muodostumi
seen. Esimerkiksi Kalajokilaakson alueella 91 %
väestöstä on keskitetyn vedenhankinnan piirissä
verkoston kokonaispituuden ollessa (kaupungit
mukaan luettuna) 1 640 km. Verkoston pituus
on 36,7 m/asukas kun vastaava koko maan kes
kiarvo on 9,5 m. Maamme haja-asutuksen veden-
hankinta on kuitenkin vielä suurelta osalta järjes
tämättä ja muodostaa tulevaisuuden tärkeän työ-
kentän.

Erillisistä pohjaveden hyväksikäyttöön perus
tuvista alueellisista hankkeista voidaan mainita
Kymenlaakson ja Kyrönjokilaakson vedenhan
kintasuunnitelmat. Edellisessä vettä suunnitellaan
hankittavaksi Salpausselkien pohjavesivaroista,

1960 1965 1970 0975

Kuva 3. Yhdyskuntien vesilaitosten jakama vesimäärä ja
pohjaveden osuus siitä.
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joita täydennettäisiin tekopohjavedellä. Kyrönjo
kilaaksossa on parhaillaan vireillä viittä kuntaa
koskeva pohjaveden käyttösuunnitelma (kuva 5).
Päijänne-tunnelin pääosa on myös valmistunut
1970-luvulla ja sen vettä johdetaan jo kulutukseen.
Vesilaitosten vedenkulutuksen kasvu on Suo

messa 1970-luvun alkuvuosina ollut selvästi liitty
jämäärien kasvua voimakkaampi. Vuosikymme
nen puolivälin tienoilla vedenkulutuksen kasvu
hidastui ja on viime vuosina ollut liittyjämäärien
kasvua pienempi.

Yhdyskuntien vedenkäytöstä suurimman osan
muodostaa talousvesi, joten veden säästön kan
nalta juuri talouskäytöllä on keskeinen merkitys.
Asukkaiden kuluttama vesimäärä riippuu käytet
tävissä olevien asuntojen varustetason lisäksi pal
jolti kulutustottumuksista. Veden saantia ja riit
tävyyttä pidetään yleensä itsestään selvänä asiana.
Lisäksi aiemmin veden alhaisesta hinnasta joh
tuen ei veden käyttöön kustannustekijänä yleensä
kiinnitetty riittävästi huomiota. Veden käytön vä
hentämiseen tähtääviä toimenpiteitä tarkastelta
essa on veden kokonaiskulutuksen vähentämisen
ohella otettava huomioon mahdollisuudet tasata
käytön vuorokausi- ja tuntivaihteluja. Varsinaiset
tekniset veden käytön vähentämistoimenpiteet
tulevat kysymykseen lähinnä uudisrakentamisen
ja peruskorjausten yhteydessä, ja vaikutukset
ovat siten suhteellisen hitaasti todettavissa. Sen
sijaan kuluttajavalistuksella aikaansaatu veden
säästö voidaan todeta nopeasti. Säästeliäs veden
käyttö on osa vedenhankinnan edistämistä.

Pohjavesivarojen tutkimuksista
Pintavesivarat ovat vedenhankintaa ajatellen sekä
määrältään että laadultaan varsin hyvin tunnetut.
Niiden perusselvitystarve on tässä merkityksessä
pieni, joskin erityisselvityksiä tarvitaan. Esimerk
kinä tällaisista mainittakoon vesihallituksen yh
teistyössä lääkintöhallituksen kanssa tekemä pin
tavesien allergeenitutkimus. Erittäin tärkeä on
vedenhankintaan käytettävien vesistöjen tilan ke
hityksen seuraaminen.

Pohjavesivarojen alueelliset, määrälliset ja laa
dulliset tutkimukset ovat alkaneet vasta 1960-
luvulla; tehostettuina vasta vuosikymmenen jälki
puoliskolla. Tutkimus on siten varsin nuorta ja
sen määrä — verrattuna jo perinteitä omaavaan
pintavesien tutkimukseen — vähäinen. Vesihuol
totekniikan nopea kehitys toi mukanaan laajan
selvitystarpeen, joka on 1970-luvulla voitu tyy

dyttää vasta varsin vleispiirteisesti. Siirryttäessä
uudelle vuosikymmenelle onkin edessä mittava
pohjavesivarojen tutkimustyö, joka tähtää sekä
vesivarojen entistä parempaan tuntemiseen että
niiden suojeluedellytysten parantamiseen.

Kaikki pohjavesivarat eivät ole vedenhankin
taan soveltuvia ja tähän kelvollisista esiintymistä
vain noin kolmannes voidaan luokitella veden
hankinnan kannalta tärkeiksi. Jotta pohjavesien
suojelutoimenpiteitä voitaisiin toteuttaa ensi
sijaiset tarpeet huomioon ottaen, määriteltiin
vesihallituksen toimesta vuosina 1973—76 tällaiset
yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät
pohjavesialueet.

Tärkeiden pohjavesialueiden ollessa yleensä
moninaiskäyttöalueita voidaan niitä varsin harvoin
käyttää yksinomaan vedenhankintaan. Useimmi
ten on sopeutettava yhteen eri toimintoja, joista
eräät, kuten soranotto, ovat pohjavesien suojelun
kannalta enemmän tai vähemmän haitallisia. Täl
löin on määritettävä, mitä toimenpiteitä ja rajoi
tuksia pohjavesien suojelu edellyttää. Esiinty

KYRÖNJOKILAAKSON VEDENHANKtNTA
o Pohjavedenottamo
O Asutuskskus
• Rakennettu vesijohto
• Suunniteltu veSijohto

10 10 20km

Kuva 5. Kyrönjokilaakson suunniteltu vedenhankinta ja
sen liittyminen ympäristöalueen vedenhankintaan.
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Pohjavesitutldmuksen maastotyötä.

mien käyttökelpoisuusselvitysten ohella muodos
tuukin alueiden suojelutoimenpiteiden määritte
lyyn tähtäävän perustiedon hankinta keskeiseksi.
Tällä tiedolla pyritään palvelemaan erityisesti
maankäytön suunnittelua, joka puolestaan muo
dostaa pohj avesien su ojelussa erään tärkeimmän
lähtökohdan. Tärkeiden pohj avesialueiden suoje
lun ja niiden pohjavesivarojen hyväksikäytön ke
hittämiseksi tehdään jatkuvaa määrätietoista
kehittämistyötä.

Sitä mukaa kun vettä on opittu ottamaan
maankamarasta on opittu myös näkemään eri
laisia siihen liittyviä tutkimustarpeita. Pohjave
teen liittyvät ilmiöt ja niitä selittävät tekijät vaih

televat maaperässä pienipiirteisesti vaikuttaen
käytännön tuloksiin. Niinpä ennusteet pohjavesi
esiintymän olosuhteista ja käyttäytymisestä ovat
monesti osuneet harhaan.

Pohjavesitutkimuksen menetelmien ja niiden
soveltamisen kehittäminen on välttämätöntä hy
vien käytännön tulosten saavuttamiseksi. Tämän
tueksi tarvitaan myös runsaasti perustietoa poh
javesimuodostumista — sekä itse vedestä että sen
väliaineesta, jonka geologisen rakenteen ymmär
täminen muodostaa tutkimuksen lähtökohdan.
Mitä moninaisimmat pemshavaintosarj at muodos
tavat tärkeän, vaikka usein näkymättömän taus
tan monien pohjavesi-ilmiöiden tulkitsemiselle.
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Kokemäenjoen vesistöjärjestely
Simo Muotiala

Järjestelyn taustaa
“Hyödyn aikakaudella” 1700-luvun puolivälissä
ryhdyttiin valtiovallan toimesta joen- ja kosken
perkauksiin, joilla pyrittiin avaamaan venereittejä
liikenteen helpottamiseksi, ehkäisemään vahingol
lisia tulvia ja valtaamaan vesistöistä viljelykselle
uusia alueita. Liikenteen parantamiseksi tutkit
tiin tällöin ensisijaisesti vesitieyhteyttä Porista
Kokemäenjoen, Pyhäjärven, Vanajaveden, Längel
mäveden ja Lummenen kautta Päijänteeseen.

Vuonna 1799 perustetun kuninkaallisen Suo
men Koskenperkausjohtokunnan ensimmäinen
työmaa oli “kravin” kaivaminen Raij alanjärvestä
Sonninojaan Kokemäenjoen koskien ohi. Töillä
oli tarkoitus poistaa Kokemäenjoen tulvat Huit
tisista.

Keisari Aleksanteri 1 asetti vuonna 1816 uuden
johtokunnan, jonka päätehtävänä oli jatkaa Ko
kemäenjoen perkausta. Tästä sai alkunsa nykyi
nen tie- ja vesirakennuslaitos. Kokemäenjoen per
kauksia jatkettiin useaan eri otteeseen 1800- ja
1900-luvuilla. Viimeisimmät työt tehtiin 25 vuot
ta sitten, jolloin suuosalla perattiin Luotsimäen
juopa jajoen keskiosalla Kolsin yläpuolisia koskia.

Kokemäenjokeen valmistui vuonna 1921 Axel
Juseliuksen suunnittelema Äetsän voimalaitos,
joka on vieläkin toiminnassa. Harjavallan voima
laitos valmistui vuonna 1939, Kolsin voimalaitos
sotien aikana ja Tyrvään voimiaitos vuonna
1951. Näiden yhteinen teho on 136 MWjatuotto
690 GWh/a, mikä merkitsee nykyisellään noin
100 milj mk vuodessa.

Kokemäenj oen nippu-uittoväyläksi rakenta
misesta tehtiin suunnitelma 1960-luvun alussa.
Hankkeen raukeamiseen vaikutti osaltaan se, et
tei Nokian virran ja Kokemäenjoen porrastus
ollut täydellinen. Nykyisen energiakriisin seu
rauksena on Kokemäenjoen rakentaminen kulje
tusväyläksi uudelleen keskusteltavana.

Vesiensu ojelua koskevan alueellisen suunnitte
lutoiminnan alkuvaiheessa esitettiin ajatus, että
jätevesien lasku keskitettäisiin määrättyihin vesis
töihin ja tietyt vesistöt varattaisiin kokonaan ve
denottoa ja virkistyskäyttöä varten. Tämän aja
tuksen seurauksena pyrittiin mm. siihen, ettei
runsaasti jätevesiä sisältävän Kokemäenjoen vettä
käytettäisi yhdyskuntien tarpeisiin. Näin on saa
nut alkunsa Porin vedenoton siirto Kokemäen
joesta Kullaanjoen vesistöön. Kokemäenjoen suu-
osalla Porissa ja keskiosalla Kokemäellä ja Huitti
sissa ovat tulvat nousseet toistuvasti aiheuttaen
suuria vahinkoja kuten viimeksi talvella 1974—
1975 ns. jääpato- ja suppotulva. Kokemäenjoen
voimalaitosten välisten “suvantojen” suuret vir
taushäviöt ovat syynä talviaikoina supon muo
dostumiseen, mikä osaltaan on aiheuttanut ml-
via ja vaikeu ttanut voimalaitosten toimintaa.

Toimenpiteet
Kokemäenjoen noin 27 000 km2 suumisesta va
luma-alueesta on Tyrvään alapuolella 6 000 km2.
Tämä alue on miltei järvetön ja siltä purkautuvat
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virtaamat vaikuttavat oleellisesti alaosan tulva
huippuihin. Loimijoen ylivirtaama on ollut 513
m3 /S ja Kokemäenjoen ylivirtaama Harj avallassa
on vastaavana ajankohtana ollut 918 m3/s. Koska
Kokemäenjoen alaosan virtaamia voidaan säädellä
Vammalan yläpuolisilla järvialtailla vain osittain,
perkaukset ja pengerrykset ovat välttämättömiä.
Tulvien poistamista on pidettävä ajankohtaisena
erityisesti Porin seudulla, jossa on tarvetta saada
sopivaa maa-aluetta läheltä keskustaa asunto- ja
teollisuusalueiksi. Kokemäenj oen keskiosan per
kaukset ovat tulvien poistamisen lisäksi tarpeel
lisia myös voimalaitoksen tehon lisäämiseksi ja
vuorokausisäännöstelyn helpottamiseksi.

Kullaanjoen ja Kauvatsanjoen vesistöissä suu
rimmat kunnostettavat järvet ovat J outsijärvi,
Palusjärvi, Sääksjärvi ja Puurijärvi. Näiden järvien
laskujoissa on rappeutuneita myllyjä, sahoja ja
vanha rautamukki, joihin liittyvien patojen kor
jaaminen ja kunnostus on tarpeen, jotta aikojen
kuluessa muotoutuneet jokimaisemat säilyisivät.
Kullaanjoen ja Kauvatsanjoen vesistöjen rannoilla
on tulva-alttiita ja kuivatuksen tarpeessa olevia

peltoja.
Porin kaupungin yläpuolelle Kokemäenjoen

vesistöön lasketaan n. 400 000 asukkaan jäteve
det. Vesistöalueella on runsaasti vettä likaavaa
teollisuutta. Porin kaupunki laati aikoinaan
yhteistyössä vesihallituksen kanssa suunnitelman
vedenoton siirtämiseksi Kokemäenj oesta Kullaan
joen vesistöön. Vedenhankintaan liittyvä vesistö
suunnitelma on pääosin jo toteutettu.

Kokemäenjoen voimalai tospadot ja jätevesien
laskeminen vesistöön ovat estäneet lohikalojen
kuten merilohen, meritaimenen ja vaellussiian
nousun luontaiseen kutuvesistöönsä Kokemäen
jokeen.

Edellä mainittujen tarpeiden pohjalta laaditut
hankesuunnitelmat on yhdistetty yhdeksi projek
tiksi, Kokemäenjoen järjestelyksi, joka sisältää
— Kullaanjoen järjestelyhankkeen
— Kauvatsanjoen järjestelyhankkeen
— Suuosan pengerrys- ja ruoppaushankkeen
— Kokemäenjoen keskiosan järjestelyhankkeen
Tärkeimmät kohteet ilmenevät kuvasta 1.

-

-;E:
Kokemäenjoen talviujlvan 1975 aikana rauhoitettiin mielialoja Porissa nkkomalta sammajäänsärkijällä jää- ja suppojääpatoja. Edessä oleva penger suojaa kaupunkialuetta tulvalla.
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Kullaanjoen järjestely
Kullaanj oen järjestelyhankkeen pääasiallisena tar
koiniksena on hyvälaatuisen raakaveden saannin
turvaaminen kyseisestä vesistöstä Porin seudulla.
Vedenottamon yläpuolinen vesistöalue on 190
km2 ja siitä on peltoa 2 %. Vesistöalue on har
vaanasuttua, asukasluvun ollessa noin 600.

Porin seudun raakavedenhankintaan liittyen
Palusjärven vedenpinnan korkeutta on nostettu
metrillä eli samaan tasoon kuin Tyvijärvi, josta
tekopohjaveden imeytys tapahtuu. Joutsijärvestä
johdetaan lisävesiä kaivetun kanavan kautta Pa
lusjärveen.

Kullaanj oen järjestelyhankkeeseen kuuluvien
säännösteltyjen Joutsijärven ja Palusjäiwen pinta-
ala on yhteensä 14 km2 ja tehokas säännöstely
tilavuus 11 milj.m3. Järvien keskivirtaama on
yhteensä 1,8 m3/s. Kuivimpina ajanjaksoina voi
daan järvistä ottaa vettä 0,5 m3/s, jonka arvioi
daan riittävän 1980-luvun lopulle asti.

Tyvijärvestä otettu vesi esipuhdistetaan kemi
allisesti ja imeytetään luonnonharjuun, josta se

pumputaan useista erillisista putkikaivoista ja
johdetaan halkaisijaltaan 80 cm suuruista putkea
pitkin Porin kaupunkiin. Putkijohto on raken
netni vuosina 1974—197 5.

Palusjärven nostosta aiheutuvien vahinkojen
pienentämiseksi on järven rantaviljelysten suoj ak
si tehty kolme erillistä pengerrystä.

Kullaanjoki, J outsij oki ja Palusj oki perattiin
1930-luvun lopulla. Maansiirtokoneiden puuttu
misen vuoksi joet kaivettiin leveiksi ja mataliksi.
Matalan veden kohdalla valo on päässyt esteettä
pohjaan ja edistänyt uoman mohottumista, jonka
haitallinen vaikutus ilmenee syystulvien aikana.
Tällöin kasvillisuus on voinut nostaa uoman ve
denpintaa jopa 0,4 m siitä, mitä se on ollut vas
taavalla virtaamalla keväällä.

Palusjärven ja J outsijärven säännöstelytoimen
piteiden lisäksi Kullaanj oen vesistössä suoritetaan
perkauksia ja jokiväylien kunnostusta. Järvenran
tapengerrykset mukaanluettuna hyötyalue on
yhteensä 500 ha. Koska Palus- ja Joutsijärvien
vettä johdetaan Porin seudulle, rakennetaan ala
puolisiin laskuj okiin pohj apatoj a ja kunnostetaan

TÄRKEI MMÄT KOKEMÄENJOEN JÄRJESTELYN TOI MENPI OEKOHTEET
O Pato O Voimalaitos 0 5 10 km

SOII Kanava rrmmi Penger
.** Wsijohtoputki

Kuva 1. Tärkeimmät Kokemäenjoen järjestelyn toimenpidekohteer.
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vanhoja patorakenteita niin, ettei asuttu jokivar
siympäristö virtaamien supistumisen seurauksena
muuttuisi haitallisesti. Alivirtaamakausina kesä-
aikoina on noin 20 % saatavissa olevasta virtaa
masta johdettava laskujokiin. Tällainen joen vir
taaman supistaminen on vaikea toteuttaa ja edel
lyttää kompensaatiotoimenpiteitä, jollaisia ovat
mm. edellä esitetty patojen rakentaminen.

Kullaanjoen vesistöön voidaan rakentaa sijan
poikasten kasvattamiseksi luonnonravintolammi
koita noin 50 ha.

Kauvatsanjoen järjestely
Kauvatsanjoen järjestelyn oleellisin toimenpide
on 33 km2 suuruinen Sääksjärven säännöstely.
Alivirtaamien aikaiset vedenkorkeudet ovat alen
tuneet 0,4 m järven luusuassa sijainneen myllyn
lopetettua toimintansa 15 vuotta sitten ja mylly-
padon rikkouduttua käyttökelvottomaksi. Sään
nöstelytoimenpiteillä nostetaan kesäveden kor
keus aikaisemmin vallinneelle tasolle, taataan
Kauvatsanjokeen vähintään 0,5 m3/s virtaama
sekä luodaan mahdollisuus johtaa vettä Sääksjär
vestä Porin seudulle Joutsijärven kautta sen jäl
keen, kun Kullaanjoen vesistöstä otettava vesi-

määrä kävisi riittämättömäksi. Sääksjärven ja
siihen laskevan Piilijoen rannoille on rakennet
tava eräitä pengerryksiä (kuva 2).

Hydraulikäyttöfnen avokaivantoon sijoitettu 0,$ m3/s tehoinen Palusjärven rantapengerrysalueen pumppaaxno.

SAt.AUAPENGERRYSSUUNNITELMA

Kuva 2. Säksjärven rannalle suunniteltu salaojapenger
rys. Rilttäva Imivanis rantaan johtamalla peltojen sala
ojat pumppukaivoon.
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Sääksjärven valuma-alue on 660 km2, josta
peltojen osuus on 17 %. Veden laatu on erittäin
hyvä. Sääksjärven valuma-alueella asuu 5 700
asukasta. Väestömäärä on pienentynyt jatkuvas
ti. Alueella ei ole olemassa eikä suunnitteilla
vettä likaavaa teollisuutta.

Puurijärven pinta-ala on 450 ha ja vesisyvyys
vain 0,5 m. Järvi on täysin kasvuston peittämä.
Kasvusto on niin tiheä, että vedenkorkeusero on
kesänilvilla järven ala- ja yläpään välillä yksi met
ri. Järvi on laskettu viime vuosisadalla Koke
mäenjoen perkausten yhteydessä. Järven ylä-
päässä on 150 ha:n suuruinen tulva-alue. Kauvat
sanjoki virtaa Puurijärven halki. Aikaisemmin,
kun järvestä niitettiin heinää karjan rehuksi ja
kun järven kautta uitettiin puutavaraa, oli jär
vessä avovettä riittävästi mm. lintujen viihtymis
tä ajatellen.

Puurijärvi on yksi Suomen tunnetuimmista
lintujärvistä. Sen alueella on tavattu 42 pesivää
lintulajia. Avovesialueiden umpeenkasvamisen
seurauksena eräät lintulajit, kuten nokikana ovat
vähenemässä. Järven osalta tehdyn tinnusto
tutkimuksen mukaan linnuston säilymistä edis
täisi vedenpinnan nostaminen alapäähän raken
nettavatla padolla sekä avovesipintojen lisäämi
nen nioppaamalla ja niittämällä (kuva 3). Padolla
eliminoitaisiin myös Kokemäenjoen vuorokausi
säännöstelyn haitallinen vaikutus (kuva 4).

Suuosan ruoppaus- ja
pengerryslianke
Porin kaupungissa on 1950- ja 1960-luvuilla ra
kennetuilla pengerryksillä suojattu tulvilta maa-
alueita 2 700 ha, josta Ulasoorin ja Luotojen
matalilla viljelyspenkereillä suoj atut alueet muo
dostavat $00 ha.

Uusilla pengerryksillä suojataan 1 200 ha ran
ta-alueita. Vesihallituksen ja Porin kaupungin
välisen sopimuksen mukaan vesihallitus ruoppaa
Raumanjuovan, Laiskarännin ja osan Luotsi
mäenjuovasta. Ruoppausmassat ovat kaikkiaan

Kuva 4. Puurijärven alapäässä pato joudutaan sijoitta
maan pehmeikölle. Korottamalla vaiheittain patopenger
tä parin vuoden aikana ja käyttamäflä pysryojirusta vät
tetaan pohjan sortuminen. Vedenkorkeuksia voidaan
säädellä kumipadolla, joka sallii patokynnyksen koh
dalla mahdolliset painuman aiheuttamat muutokset.

Kuva 3. Puurijärven kunnostussuunnitelman mukaan
yläosan ranaaviljelykset suojataan pengerryksiilä. Kati
vatsanjoen vedet jaetaan rantakanavila virtaamaan läpi
koko Puurijärven.

KAUVATSANJOEN JÄRJESTELY (Riurijärven pohjapato)
Kova moreeni
Sav ja Lieusav
Kiveys
Virtaus

Kumipato YlävesiAlavesi
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Leineperin vanhan rautamukin 3-aukkoinen patosilta
korjataan Kullaanjoen järjestelyn yhteydessä yhteis
työnä Turun tie- ja vesfrakennuspiirin ja Turun vesipiirin
toimesta. Aiavirran puolella 100 vuotta vanhat holvikaa
tet jätetty entiselleen.

730 000 m3. Osa sopimuksessa mainituista ruop
paustöistä on aloitettu työluvan nojalla syksyllä
1979. Kaikki ruoppaustyöt toteutetaan sopimuk
sen mukaan vuoden 1985 loppuun mennessä. Po
rin kaupunki rakentaa perkausmaista penkereet
Luotojen ympärille ja Raumanjuovan lounaisran
nalle. Perkauksilla saadaan pääuomaan eli Luotsi
mäenjuopaan 5 m vesisyvyys ja Raumanjuopaan
4 m vesisyvyys, mikä pienentää pohjasta alkavaa
suppoutumisriskiä.

Tehdyn sopimuksen mukaan Porin kaupunki
suojaa penkereillä myös Uus-Aittaluodon ja Sun
niemen. Oy Rosenlew Ab suojaa teoltisuusalueen
sa, joka liittyy Uus-Aittaluotoon. Sunniemeä lu
kuunottamatta työt on lähes kokonaan tehty
(kuva 5).

Kokemäenjoen keskiosan
järjestely
Kokemäenjokea on perattu ensimmäisen kerran
jo 200 vuotta sitten. Perkauksia on suoritettu jo
kaisen miespolven aikana. Nyt suunnitelluilla
perkauksilla pyritään poistamaan haitalliset tul
vat lopullisesti. Perkausmassat ovat noin 750 000
m3, josta kalliota on 200 000 m3. Kalliokohdat
on suunniteltu perattavaksi kuivatyönä, mihin
joen monihaaraisuus antaa hyvän mahdollisuu

Leineperin patosilta ylävirran puolelta. Kullaan puolei
nen silta-aukon patorakenne jää valmistuttuaan suurim
maksi osaksi veden alle. Oikealla vanha masuuni.

den. Vesiväylät on mitoitettu 700 m3/s virtaa
malle. Harjavallan ja Kolsin voimalaitosten raken
nusvirtaama on 400 m3/s. Tyrvään ja Äetsän voi
malaitosten nykyinen noin 200 m3/s rakennus
virtaama on tarkoitus nostaa 380 m3/s (kuva 6).

Liekoveden (Rautaveden) alapuolella sijaitse
vaan Tyrväänkosken alaveden ja Äetsän yläveden
välillä on rakentamatonta putousta 2,0 m. Voi-

WSI-AITTALUODON ALUEEN PENGERRYS
O Pumppuamo 0 0.5 km
im,m Penger

\tLuo,nmÖenjuopa
Kemdeijck, Harjunpoonjoki

1 Rosenlewin pun,ppuomo[

Kuva 5. Uusi-Aittaluodonja Seilcun sahan alueenpenger
rys on oleellisesti liittynyt alueen kaavoinikseen. Var
vourinjuopa on suljettu penkereellä Kokemäenjoesta,
mikä toimenpide aiheutti vesioilseudellisessa tupakäsitte
lyssä vaikeuksia.
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tokset ovat alimitoitettuja, joudutaan Kolsin voi
malaitoksen yläpuolista 50 km pitkää suvantoa
käyttämään vuorokausi- ja viikkosäännöstelyyn.
Suppo- ja vuorokausisäännöstelyhaittojen poista
miseksi olisi sekä Hartolan että Äetsän voimalai
tosten rakennusastetta lisättävä ja Äetsän pado
tuskorkeu tta nostettava. Tällöin Tyrväänkosken
yläpuolisia järviä, Liekovettä, Rautavettä ja Kulo
vettä, voidaan käyttää nykyistä paremmin lyhyt
aikaiseen säännöstelyyn.

Yhteenveto
Kokemäenjoen järjestelyyn sisältyen Kokemäen
joen rantaan on rakennettu tulvapengertä 12 km
ja tehty 12 pumppuamoa. Jokien ja kunnostetta
vien järvien rannoille on rakennettu tai rakenne
taan vielä pengertä 38 km ja 8 pumppuamoa.
Pengerrykset muodostavat merkittävän kustan
nuksen suunnitteilla olevista Kokemäenjoen jär
jestelyyn sisältyvistä hankkeista. Pengerrystek
niikkaa joudutaan käyttämään runsaasti sellaisis
sakin yrityksissä, joiden tarkoituksena ei ole
yksinomaan maataloudellinen kuivatus. Kunnos

Puurijärven eteläosassa Kauvatsanjoki on ainoa avovesialue. Joen oikealla puolella Korkeasuo, jota on esitetty kansal
lispuistoksi

malaitosten välillä on 11 km pitkä virtaava joen
osa, jossa lähes joka talvi vesi alijäähtyessään muo
dostaa haitallista suppoa. Supon muodostumisai
koina mm. välppien sulanapitämiseksi joudutaan
Äetsän voimalaitoksen tehosta käyttämään 12 %.
Koska sekä Hartolankosken että Äetsän voimalai

KOKEMÄENJOEN P)TUUSLEI)<KAUS
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Kuva 6. Kokemäenjoen porrasnis Rautaveden ja Pihla
varilahden välillä. ietsän padotuskorkeus nostettaneen
kahdella metrillä.
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tettavilla järvillä pengerrykset ovat välttämättö
miä kulttuurimaiseman säilyttämiseksi.

Säännösteltävän Palusjärven rannalla on 20
loma-asuntoa ja Sääksjärven rannalla 250. Joutsi-
järvi rantoineen on pääosin varattu Porin kau
pungin virkistysalueeksi. Säännöstelystä saatujen
kokemusten mukaan J outsijärven rannanomista
jat ja käyttäjät ovat tyytyväisiä säännöstelyyn.

Kokemäenjoen perkaustoimenpiteillä voidaan
sekä edistää maatalouden tulvasuojelua että te
hostaa vesivoiman käyttöä ja vähentää haitallista
suppojään muodostusta Kokemäenjoessa. Äetsän
padotuskorkeuden nostolla voidaan poistaa vettä
jäädyttävä joen osa ja vähentää Kolsin yläpuoli
sen vuorokausisäännöstelyn haittoja.

Kokemäenjoen järjestelyprojektissa on pyritty
sovittamaan yhteen useita eri tavoitteita. Erityi
sesti ympäristösuojelunäkökohtien huomioonot
tammen ja toteuttaminen on tällaisessa yhteisjär
jestelyssä helpompaa kuin vain yhtä tarkoitus-
perää palvelevassa hankkeessa. Järjestelyn ensi
sijaisena tavoitteenahan on ollut hyvälaatuisen
raakaveden saannin turvaaminen Porin seudulle
ja tärkeimpien ranta-alueiden suojaaminen tul
‘ilta Porin kaupungissa. Porin kaupunki onkin
näiden yritysten suurin rahoittaja. Lopuista kus
tannuksista vastaavat valtio ja voimalaitosyh
tiöt. Yrityksen kokonaiskustannukset ovat 150
milj .mk voimalaitosuusinnat mukaan luettuna.
Yrityksen ensimmäinen vaihe, Porin kaupungin
vedenhankintatyöt, aloitettiin vuonna 1974 ja
Kullaanjoen järjestelytyöt vuonna 1975. Tyvi
järven vedestä on valmistettu tekopohjavettä
vuodesta 1978 alkaen. Kokemäenjoen suuosan
pengerrystyöt on aloitettu vuonna 1978. Vesilain
mukaisten lupien hakijana on toiminut vesihal
litus.

Vahingot on suurimmaksi osaksi sovittu en
nakoI ta. Lupakysymykset eivät ole muodostii
neet esteeksi eivätkä hidastaneet töiden toteut
tamista. Kaikki työt on tarkoitus saada päätök
seen 1980-luvulla Turun vesipiirin työorganisaa
tion toimesta. Voimalaitosten edustajien kanssa
on keskusteltu alustavasti Kokemäenjoen keski-
osan järjestelystä, jonka pääasiallisena rahoitta

jina ne ovat. Rannanomistajien asenteet vaikutta
vat paljon hankkeen toteuttamisaikatauluun.

Kokemäenjoen rantojen käyttö tehostuu jat
kuvasti. Maatalouden vaatimukset kasvavat ja
Porin kaupunki siirtyy kohti merta. Maan kohoa
misen ja laivojen suurenemisen johdosta satama
on siirtynyt Mäntyluotoon ja satamaa laajenne
taan Tahkoluodossa. Kokemäenjoen alapäätä
suunnitellaan proomuväyläksi, jonka kautta ku
paririkasteita voitaisiin kuljettaa Harjavaltaan.
Proomuväylää voitaisiin käyttää myös merisoran
tu omiseen Poriin, jolloin Kynsikankaalta Noor
markkuun ulottuva harjujono säästyisi. Pihlavan
lahti mataloimu lietteiden, runsaan kasvuston ja
maan nousemisen johdosta. On ilmeistä, että Ko
kemäenjoen järjestelyä on nyt esitettyjen toi
menpiteiden lisäksi jatkettava seuraavalla vuo
sisadalla sen ajanjakson vaatimusten edellyttä
mällä tavalla.

Umpeenkasvanutta Puurijärveä.
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Kalataloutta edistävä
rakentamistoiminta
Vaito Mustajärvi

Valtion kalanviljelyn tehtävät
Valtion kalanviljelytoiminnan päätehtävänii on
arvokalakantojen mädin ja pikkupoikasten saan
nin turvaaminen ja tuotanto maassamme harjoi
tettavaa kalanviljelyä varten, kalanviljelyn ja kala
kantojen hoidon tutkimus- ja koetoiminta sekä
kalanviljelyn kehittäminen.

Kalanviljelylaitosten
rakentaminen
Maa- ja metsätalousministeriö määräsi 30.11.1972
tekemällään päätöksellä vesihallituksen ja vesi-
piirien vesitoimistot tekemään valtion kalanvilje
lylaitoksiin liittyviä teknillisiä suunnittelu- ja ra
kentamistehtäviä Riista- ja kalatalouden tutki
muslaitoksen toimeksiannosta. Toimeksiannot
ovat koskeneet sekä kalanvilielylaitosten että nii
hin liittyvien luonnonravintolammikoiden suun
nittelu- ja rakentamistehtäviä.

Erilaisilla pitkän ajanjakson aikana vesistöihin
joko suoraan tai välillisesti vaikuttaneilla toimen
piteillä sekä myös tehostuneella pyynnillä on
aiheutettu kalakantojen heikentymistä. Seurauk
sena on ollut mädinhankinnan vaikeutuminen
luonnonvesistä, mikä puolestaan on johtanut usei
den arvokalalajien ja -kantojen mädin ja poikas
ten saannin puutteeseen (lohi, järvilohi, meritai
men, nieriä, planktonsiika, peledsiika, kuha).

Keskuskalanviljelylaitosten tehtävä on tuottaa
emokalanviljelyllä se mäti, jota ei saada hanki
tuksi vesistöistä mädinhankintapyynnillä. Kes

kuskalanviljelylaitoksista mäti tai haudotut ja
syömäänopetetut poikaset siirretään jatkokasva
tusta varten lajista riippuen joko luonnonravinto
lammikoihin tai jatkokasvatuslaitoksiin. Jatko
kasvatuslaitoksina toimivat etupäässä yksityis
ten ja yhteisöjen kalanviljelylaitokset. Lisäksi val
tion kalanviljelylaitokset j atkokasvattavat poika
sia emokaloiksi mädinsaannin turvaamiseksi sekä
vleishyödyllistä toimintaa varten ja tutkimuksen
tarpeisiin.

Valtion kalanviljelytoiminnan hoito on kuulu
nut 1.5.197 1 alkaen Riista- ja kalatalouden tut
kimuslaitokselle. Tätä tarkoitusta varten on tut
kimuslaitoksella Laukaan ja Pohjois-Suomen kes
kuskalanviljelylaitokset, Inarin, Käylän, Muonion,
Suovun ja Hakasuon kalanvilj elylaitokset sekä
Evon kalastuskoeasema ja kalanviljelylaitos. Tut
kimuslaitos on lisäksi vuokrannut käyttöönsä
Porlan sekä Simunankosken kalanviljelylaitokset.
Valtion kalanviljelylaitosten sijainti ilmenee ku
vasta 1. Kuvassa oleva Guttorpin kalanviljelylai
tos on Ahvenanmaan maakuntahallituksen ra
kentama ja sen hallinnassa.

Vesihallitus on toimiaikanaan 1970-luvulla
käyttänyt sille osoitettuja varoja valtion kalan
viljelylaitosten rakentamiseen 19,5 milj.mk, mikä
vastaa vuoden 1979 hintatasossa 26,6 milj.mk
(kuva 2). Varojen käyttö kalanviljelylaitoksittain
ilmenee taulukosta 1.

Kuten taulukostakin voidaan todeta, on suu
rimman rakennuskohteen muodostavat Poh
jois-Suomen keskuskalanviljelylaitos Taivalkos
kella, jonka osuus rakentamiseen käytetyistä
varoista on ollut 57 ¾. Sekä Pohjois-Suomen että
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Mmk MÄÄRÄRAHAT
LuonnonrovpntoIommiko5 Kalanviljetylaptokset

1970 1972 1974 1976 197B
Kuva 2. Vesihallituksen käyttämät vuotuiset määrärahat
valtion kalanviljelylaitosten seka tuonnonravintolammi
kojden rakentamiseen muutettuna vuoden 1979 hinta-
tasoon.

Laukaan keskuskalanviljelylaitosten rakennus
työt on atoitettu maataloushallituksen toimesta
1960-luvun loppupuolella jo ennen vesihallituk
sen perustamista.

Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen li
säksi ovat tällä hetkellä rakenteilla Inarin ja Muo
nion kalanviljelylaitosten laajennustyöt. Kaikki
em. rakentamistyöt saataneen päätökseen kulu
vana vuonna. Rakenteilla olevien kalanviljelylai
tosten kustannusarviot ovat keskeneräisten töi
den osalta 11,6 milj.mk.

Suunnitteilla ovat Itä-Suomen keskuskalanvil
jelylaitos Enonkoskelle sekä Hakasuon ja Käylän
kalanviljelylaitosten peruskorjaus- ja laajennus-
työt Paltamoon ja Kuusamoon. Itä-Suomen ja
Hakasuon laitosten osalta rakentamistyöt käyn
nistynevät kuluvana vuonna. Suunnitteilla ole
vien hankkeiden rakentamiskustannuksiksi on
arvioitu yhteensä noin 30 milj.mk, josta Itä-
Suomen keskuskalanviljelylaitoksen osuus on
23,7 milj.mk. Lisäksi vesihallitus inventoi parhail
laan mahdollisen Etelä-Suomen keskuskalanvil
jelylaitoksen rakentamiseen soveltuvia kohteita.

Valtion kalanviljelylaitosten nykyiset ja suun
nitellut tuotantokapasiteetit on esitetty taulu
kossa 2.

Maassamme ei ole suoritettu tarkkaa valtakun
nallista kokonaisselvitystä siitä, kuinka paljon
vesistöihin kohdistuneilla erilaisilla toimenpiteillä
on aiheutettu arvokkaimpien kalalajien (lohi, tai
men, nieriä) poikastuotannon vähentymistä luon
nontilaisten vesistöjen poikasmotantoon verrat
tuna. Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen pe
rustamissuunnitelmassa on arvioitu poikastuotan
non vähenemisen olevan näiltä osin 3,7 milj. poi
kasta vuosittain. Kun em. poikasmäärän menetys
pyritään korvaamaan keinotekoisissa olosuhteissa
tapahtuvatia laitosviljelyllä, on sen korvaamiseksi
arvioitu joudu ttavan kasvattamaan kaksinkertai
nen poikasmäärä eli 7,4 milj. poikasta vuosittain.
Mainitun poikasmäärän tuottamiseksi olisi maas
samme kalanviljelylaitoksilla tuotettava noin vii
sinkertainen määrä mätimunia eli noin 37 milj.
lohen, taimenen ja nieriän mätimunaa vuosittain.
Valtion kalanviljelylaitoksilla tuotetaan nykyisin
taulukon 2 mukaisesti kyseisten kalalajien mäti
monia vuosittain 13,7 milj. kappaletta, mikä
korvaa menetetystä poikastuotannosta tältä osin
37 %. Laitosten toimiessa täydellä kapasiteetilla
kyetään niissä vuosittain tuottamaan 25,0 milj.
lohen, taimenen ja nieriän mätimunaa, millä voi
daan korvata noin 67 % menetyksistä. Viimeksi
mainittu mädintuotantokapasiteetti saavu tetta
neen 1980-luvun lopulla, jolloin Itä-Suomen kes

VALTION

Guttorp

Kuva 1. Valtion kalanviljelylaitokset.

64



Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen laitosrakennus Taivalkoskelta. Etualalla syksyllä 1979 rakenteilla olleita
kalankasvatusaltaita.

kuskalanviljelylaitoksella ilmeisesti jo on kasva
tettuna sukukypsä emokalakanta mädintuotan

______________________________________________

toa varten. Tämän jälkeen mädintuotannon lisää

_____________________________

minen on riippuvainen mahdollisen Etelä-Suomen
keskuskalanviljelylaitoksen rakentamisesta.

Keskuskatanviljelylaitosten vedenhankinnan
järjestämiseksi joudutaan vesi yleensä johtamaan
noin 1—2 km etäisyydeltä laitokselle, vaikka vesi
virtaisikin laitoksen vierestä. Tämä johtuu siitä,
että vesi tulisi lämpötilavaihteluiden takia voida
ottaa valikoidulta syvyydeltä, ja toisaalta myös

Taulukko 2. Valtion kalanviljelylaitosten nykyiset ja suunnitellut vuotuiset motantokapasiteetit.
Lohi, taimen ja nieriä Siika

Laitos mätimunia milj. kpl/a 1-vuotiaat 1 000 kpl 2-3 Vuotiaat 1 000 kpl — mätiä l/a
nykyiset suunnitellut nykyiset suunnitellut nykyiset suunnitellut nykyiset suunnitellut

Pohjois-Suomi 8,0 10,0 0 0 50 120 500 600
Laukaa 4,0 4,0 0 0 100 100 450 500
Itä-Suomi 0 8,1 0 250 0 100 0 800
Inari 0 0 250 250 45 100 150 200
Muonio 1,4 1,4 200 300 80 150 200 200
Hakasuo 0 1,0 0 0 0 10 0 600
Käylä 0 0 22 0 0 100 100 300
Suovu 0,15 0,35 30 50 0 0 100 300
Guttorp 0,15 0,15 0 0 0 150 100 100
Yhteensä 13,70 25,0 500 850 275 830 1 600 3 600

Taulukko 1. Vesihallituksen rakentamistoiminnan Varo
jen käyttö valtion kalanviljelylaitosten rakentamiseen
1970-luvulla.

Varojen käyttö (milj.mk)
Kalanviljelylaitos

ilman indeksi- vuoden 1979
korjausta hintatasossa

man 5,3 5,9
Muonio 1,4 2,0
Pohjois-Suomi 11,1 14,7
Laukaa 1,7 4,0
Yhteensä 19,5 26,6
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ITÄ-SUOMEN XESKUSKALANVILJEcYLAITOKSEN
PÄÄVESITVSJÄR]ESTELMÄ 0 250 500 m

siitä, että eräitä kalatautiriskejä voidaan vähentää
ottamalla vesi rantavyöhykkeen ulkopuolelta.

Kuvassa 3 on esitetty suunnitteilla olevan Itä-
Suomen keskuskalanviljelylaitoksen vedenhan
kintaratkaisu.

Vesi laitosalueetle on suunniteltu johdetta
vaksi omalla paineella siten, että laitosalueelta
rakennetaan noin 1,0 km pituinen kalliotunneli
Enonkosken kirkonkylän alitse Ylä-Enonveden
rantaan. Tunneliin vesi johdetaan Ylä-Enonvedes
tä kahdella järven pohjaan upotettavalla halkaisi
jaltaan 1 500 mm suumisella puuputkella. Lyhy
emmällä, 200 m piwisella putkella vettä voidaan
ottaa noin 4 m syvyydeltä ja pitemmällä, 800 m
pituisella putkella noin 7 m syvyydeltä. Laitok
sen toimiessa täydellä teholla on vedentarpeen
arvioitu olevan talvisin noin 800 l/s ja kesäisin
noin 1 200 l/s. Ala- ja Ylä-Enonveden välillä,

johon laitos on suunniteltu sijoitettavaksi, on
putouskorkeutta noin 4,5 m. Vedensiirtojäres
telmän rakentamiskustannuksiksi on arvioitu
noin 4,0 milj. mk.

Kalanviljelylaitosten rakentaminen nykyisten
toimeksiantojen osalta päättynee 1980-luvun
puolivälissä. Mikäli Etelä-Suomen keskuskalan
viljelylaitoksen rakentamisesta tehdään päätös,
jatkunee rakentamistoiminta kuitenkin koko
1980-luvun.

Luonnonravintolammikoiden
rakentaminen
Kalojen luonnonravintoviljelyllä tarkoitetaan ka
lanpoikasten kasvatusta haluttuun kokoon kas
vatusvedessä, siinä luontaisesti kehittyvällä tai
siihen muutoin joutuvalla elävällä ravinnolla.

VALTION I(ALANVILJELVN
LUONNONRAV INTO LAMM IKOT

PÄÄVESIWSJÄRJESTELMÄN SIVULEIKKAUS

km

Kuva 3. Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitokselle on vesi
suunniteltu j ohdettavaksi Ylä-Enonvedestii Enonkosken
kirkonkylän atitse rakennettavan noin kilometrin pitui
sen katilotunnelin kautta.

Kuva 4. Valtion katanviljelytoimintaa varten oli vuonna
1978 käytössä 161 luonnonravintolammikkoa, joiden
pinta-ala oli yhteensä 2 649 ha. Lammikoissa tuotettiin
noin 15 miljoonaa kesän vanhaa siianpoikasta.
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Luonnonravintoviljelyyn käytetään joko luon
nonlampia tai tähän tarkoitukseen rakennettuja
lammikoita, joista mahdollinen entinen kalasto
hävitetään ja joihin kalanpoikaset istutetaan
yleensä vastakuoriutuneina keväisin. Istutusko
koisten kalanpoikasten tuottaminen luonnonra
vintolammikoissa on yleensä huomattavasti hal
vempaa kuin kalanviljelylaitoksilla ja lisäksi lam
mikoissa kasvatetut poikaset ovat huomattavasti
elinvoimaisempia kuin kalanviljelylaitoksissa kei
noruokinnalla tuotetut poikaset.

Valtion kalanviljelytoimintaa varten oli vuon
na 1978 käytössä 161 luonnonravintolammik
koa, joiden ala oli yhteensä 2 649 ha (kuva 4).
Lammikoiden keskimääräinen koko oli näin ollen
16,5 ha. Valmiita suunnitelmia oli 31.12.1979
yhteensä 72 kpl joiden lammikkopinta-ala oli
1 550 ha. Osa niistä oli rakenteilla osan odottaes
sa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ra
kentamispäätöstä. Vesihallitus on toimiaikanaan
1970-luvulla käyttänyt varoja lammikoiden ra
kentamiseen noin 13,5 milj. mk, mikä vuoden
1979 (kuva 2) hintatasoon muutettuna vastaa
18,2 milj.mk. Lammikoiden rakentaminen on ta
pahtunut yksinomaan työllisyysvaroilla, mistä
osittain on johtunut rakentamistoiminnan pai
nottuminen Pohjois-Suomeen.

Luonnonravintol ammikoiden rakentamiskus
tannukset ovat vaihdelleet varsin laajoissa rajois
sa eli vuoden 1979 hintatasossa välillä 4 000—
25 000 mk/ha. Keskimäärin rakentamiskustan
nukset ovat olleet noin 10 000 mk/ha. Yleensä
rakentamiskustannukset lammikkohehtaaria koh
ti ovat alentuneet lammikon koon suuretessa.
Keskimäärin huomattavin rakentamiskustannus
on aiheutunut lasku-uoman perkauksesta, koska
lammikon viljelyn onnistuminen edellyttää sitä,
että lammikko on saatava joka vuosi täysin tyh
jäksi. Mikäli tämä ei onnistu, jää huomattava osa
poikasista lammikkoon, jolloin ne seuraavana
vuonna voivat syödä kaikki lammikkoon istute
tut poikaset.
Luonnonravintolammikot on rakennettu yleen

sä vuokrausperiaatteella siten, että useimmiten
paikallinen kalastuskunta on vuokrannut vesi-
alueen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle
20 vuoden ajaksi. Vuokra-ajan päätyttyä lammik
ko rakenteineen yleensä siirtyy kalastuskunnan
omistukseen.

Luonnonravintolammikoissa on kasvatettu
pääasiallisesti yksikesäisiä siianpoikasia ja vähäi
sessä määrin myös järvi- ja meritaimenia. Vuonna
1978 lammikoissa tuotettiin noin 15 milj. sijan
poikasta, jotka syksyllä kasvukauden päätyttyä

KALANP0KASTEN KERAILYLMTE LUONNONRAVINTO
LAMMIKOILLE

lammikot tyhjentämällä joko laskettiin alapuo
lisiin vesistöihin tai siirrettiin hoitovesistöihin.
Lammikoiden tuotto on vaihdellut välillä 10—
140 kg kalaa vesihehtaarilta, mikä yksikesäisinä
siianpoikasina on vastannut noin 2 000—15 000
poikasta hehtaarilta.

Valtion kalanviljelylaitoksilla kyetään nykyi
sin tuottamaan siian mätiä 1 600 litraa vuodessa
(taulukko 2). Ottaen huomioon mädin haudon
nassaja luonnonravintoviljelyssä syntyvät tappiot
riittää valtion nykyinen tuotanto istuniksiin
n. 3 000 ha luonnonravintolammikkoalalle. Ku
luvana vuonna on valtiolla tuotannossa arviolta
runsaat 3 000 ha lammikoita, joten oma mädin
tuotantokapasiteetti ei aivan riittäne isnituksiin.
Ottaen huomioon yksityisten mädintuotanto
kapasiteetin ei istutuspoikasista ole valtakunnal
lisesti kuitenkaan ainakaan vielä puutetta.

Kalanpoikasten keräilyn rationalisoimiseksi on
vesihallitus laatinut tyyppipiirustukset kalanpoi
kasten keräilylaitteistosta (kuva 5), jota kuluvana
vuonna rakennetaan muutamia kappaleita kokei
lukäyttöä varten. Kuluvan vuoden aikana tullaan
laatimaan tyyppipiirustukset myös muista luon
nonravintolammikoiden rakenteista kuten maa
padosta, säännöstetylaitteista jne. Kuvassa sivulla
68 on esitetty Leväjärven luonnonravintolammik
ko Pielavedettä.

Vesihallitus on v. 1979 tehnyt maa- ja metsä
talousministeriölle aloitteen saada rakentaa noin
800 ha luonnonravintolammikkopinta-alaa Poh

Kuva 5. Luonnonravintotammikoissa kasvatertavien ka
lanp oikasten pyynnin rationalisoimiseksi on vesihallitus
laatinut kalanpoikasten keräilylaitreen tyyppipifruswk
set. Keräilylaite on tarkoitettu rakennettavaksf lammi
kon tyhjennysuomaan.
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janlahden rannikkoalueelle Pohjanlahden siika
kantojen hoitamista varten. Edellä mainitun ra
kentamisohjelman kustannuksiksi on arvioitu
noin 12 milj.mk ja sen toteutuksella voitaisiin
kasvattaa vuosittain noin 6 milj. yksikesäistä
siianpoikasta. Edellä mainitun rakentamisohjel
man toteuttaminen valtion varoin on vesihalli
tuksen käsityksen mukaan perusteltua, koska
hoitotoimenpiteiden tarve johtuu niin monista
pitkän ajanjakson aikana vesistöihin vaikutta
neista toimenpiteistä, että on mahdotonta enää
osoittaa ketkä ja millä määrällä olisivat vastuussa
eri osatekijöiden aiheuttamista haitoista ja va
hingoista.

Aivan viime aikoina on lammikoiden raken
tamistoimintaa jouduttu hieman rajoittamaan,

mikä on johtunut Riista- ja kalatalouden tutki
muslaitokselle lammikoiden hoitoon osoitettu
jen varojen riittämättömyydestä. Rakentaminen
jatkunee kuitenkin vielä 1980-luvulla lähes en
tisessä laajuudessaan eli lammikoita rakennet
taneen vuosittain noin 300 ha. Rakentamisen
painopiste kuitenkin siirtynee yhä etelämmäksi
ja etenkin rannikkoalueille.

Yhteenvetona voidaan lopuksi todeta, että ka
lataloutta edistävä rakentamistoiminta on päässyt
vauhtiin vasta 1970-luvulla, jolloin kyseiseen toi
mintaan vesihallitus on käyttänyt sille osoitettuja
varoja vuoden 1979 hintatasossa arvioituna noin
45 milj.mk. Keskeneräisiin ja suunnitteilla oleviin
töihin tultaneen lähimmän viiden vuoden aikana
käyttämään noin 60 milj.mk.

Leväjärven luonnonravintolammikko Pielavedellä. Lammikon pinta-ala on 22 ha. Kasvukauden päätyttyä syksyisin
lammikot tyhjennetään ja kalanpoikaser lasketaan alapuolisiin vesistöihin tai ne pyynnin jälkeen siirretään hoito
vesistöihin.
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Pohjanmaan vesistöt ja vesistötyöt
alueellisena kehitystekijanä
Ossi Hjelt

Pohjanmaan vesistöt
Pohjanmaan vesistöt ovat hydrologialtaan saman-
kaltaisia jokivesistöjä. Suuria järviä ovat vain
Pyhäjärvi (126 km2), Lestijärvi (65 km2) ja Lap
pajärvi (142 km2). Nämä Pohjanmaalle poik
keuksellisen suuret järvet tasaavat alapuolisten
vesistöjen virtaamia. Kuitenkin normaalisti 40—
50 % valumavesistä purkautuu keväisin lyhyen
tulvakauden aikana.

Jokien pu toussuhteista Pohjanmaan kuulut
lakeudet antavat osin väärän kuvan. Joet saavat
alkunsa Suomenselältä ja etenkin jokien latva
osissa on huomattaviakin putouksia. Mm. Pyhä
Järvi, Lestijärvi, Ähtävänjoen Alajärvi ja Kyrön
joen Kalajärvi ovat Pielistä ja Keitelettä kor
keammalla.

Asutuksen aikana suoritetut peltojen raivauk
set, ojitukset, järvien kuivattamiset ja laskut,
perkaukset ym. toimenpiteet ovat suurentaneet
ja nopeuttaneet virtaamavaihteluita. Viime aikoi
na on puhuttu myös metsäojituksen vaikutuk
sista tulvavirtaamiin.

Myös veden laadussa on tapahtunut muutok
sia. Nykyisin jokien vesi on maatalousvaltaisen
haja-asutuksen kuormittamaa. Maaperästä huuh
toutuvien ainesten ja järvien vähäisyyden joh
dosta vesi on luontaisesti huonolaatuista. Vesi
sisältää runsaasti humusta. Veden väriarvot ovat
keskimäärin kaksinkertaiset valtakunnan muiden
vesistöjen väriarvoihin verrattuna. Kirkasvetisiä
ovat lähinnä Pyhäjärvi, Lestijärvi ja Lappajärvi
sekä osin niiden alapuoliset vesistöt.

Tyypillistä Pohjanmaan joille ovat aika ajoin
sattunut maaperän sulfaattipitoisuudesta johtu
vat voimakkaat happamuusilmiöt. Litorinameren
ajoilta peräisin olevista happamuushaitoista on
lehtitietoja esimerkiksi Kyrönjoesta jo 1800-
luvulta. Vuonna 1970 veden happamuudesta
johtuen alajuoksun sekä jokisuun kalakanta tu
houtui lähes täydellisesti.

Vesistöjen historiallisesta
merkityksestä ja käytöstä
Asutus, väestön elintavat ja elinkeinot ovat Poh
janmaalla vaikuttaneet vesistöihin. Vesistöt ovat
myös luoneet edellytyksiä asutuksen syntymisel
le ja edelleenkehittymiselle. Nauhamaisesti jokien
varsille keskittynyt asutus on osoituksena vesis
töjen suuresta merkityksestä.

Joki toimi alkujaan kulkureittinä ja kalastus
lisäsi toimeentulomahdollisuuksia. Kalastuksen
merkityksestä kertovat lukuisat riita-asiat kärä
jillä. Kalajoen historiassa kerrotaan kalastuksesta
ja sen merkityksen muutoksista mm. seuraava:

“Metsästyksen rinnalla oli kalastus keskiajan
kalajokilaisten tärkeimpiä elinkeinoja. Eräjärvillä
suoritetusta kalastuksesta lienee ollut tärkein
keväinen kutuhauen pyynti. Myös lohen- ja sijan
pyynti Kalajoen suupuolella, merikalastus ja hyl
keenpyynti olivat keskiajalla varmasti erinomai
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•

•:

Nahkiaisten rysäpyyntiä Kyröjoella vuonna 1979. Nahkiaissaalis Pohjanmaan pienistä jokivesistöistä on tältä hetkellän. 1,5 miljoonaa kappaletta vuodessa. Pyyntivälineenä käytetään myös mertaa.

sen tärkeät. Kalastus kannatti vielä tervakaudel
lakin paremmin kuin metsästys, varsinkin ranni
koilla. Tuottoisin ja kaikille yhteinen, mutta sa
malla vaarallisin kalavesi oli pitäjän rannikkoa
huuhteleva meri. Jokien alajuoksut olivat myös
hyviä pyyntivesiä. Kalajokeen nousi myös lohta
ja siikaa, ei tosin sellaisia määriä kuin Pohjois-
Pohjanmaan suuriin lohijokiin, mutta kuitenkin
niin paljon, että kaloja pyydettiin ahkerasti.
Vuonna 1560 saaliin määrä lienee ollut noin
1 250 kg lohta ja 714 kg siikaa. Ylempää Kala-
joen vesistöstä ei liene saatu kovinkaan paljon
lohta eikä siikaa, koska niistä ei milloinkaan mai
nita, mutta muita kaloja pyydettiin kaikkialla
joista ja järvistä.

Kalastuksen tuoton sanottiin 1600-luvulla ylei
sesti huonontuneen. Niinpä vuonna 1672 väitet
tiin meren Rahjan (Kalajokisuu) kohdalla madal
tuneen ja ruohotruneen niin pahoin, että siitä
tuskin saatiin kalaa kotitarpeiksikaan. Vuonna
1675 kesäkäräjillä kerrottiin, että Kalajoesta ei
ollut sinä vuonna saatu ollenkaan lohia. Joen
suun sanotaan vuonna 1685 kovin madaltuneen,
ja tätä pidettiin lohen vähenemisen syynä, mikä
varmaan olikin oikea päätelmä. Vuonna 1699
kerrottiin käräjillä, että Haapajärven (Kalajoen
keskiosalla) muinoin runsas kalastus oli nyt rap
piolla, ja samoin sanottiin reisjärveläisten kalan-
saaliin vuosi vuodelta vähenevän niin, että siitä
ei enää ollut edes kotitarpeiksi, vielä vähemmän
myytäväksi. 1700-luvun puolivälissä kalastus oli

taantumassa. Rannikkoseudun asukkaat harrasti
vat vielä melko yleisesti silakanpyyntiä. Böckerin
mukaan ei kalastuksen enää 1830-luvulla kat
sottu antavan tuloa muuta kuin Emäkirkon (Ka
lajoki) ja Alavieskan asukkaille. Näissäkään kylis
sä kaloilla saatu ansio ei kohonnut enempään
kuin 5 %:iin kokonaistuloista. Muualla kuin me
ressä ei kalastaminen juuri maksanut siihen pan
tua vaivaa. Kalansaaliit olivat pienentyneet sitä
mukaan kuin joet ja järvet olivat maatuneet ja
käyneet vähävetisiksi”.
Maataloushallituksen vuonna 1961 teettämäs

sä selvityksessä todettiin lohen ja taimenen hävin
neen kokonaan tai suurimmaksi osaksi Pohjan
maan joista (Siikajoki-Lappväärtinjoki). Iläviämi
sen syiksi todettiin jokien patoaminen, liikapyyn
ti, jokisuiden madaltuminen, jokiveden likaantu
minen, soiden kuivattaminen, jokien ruoppaukset
ja uitto.

J okisuiden siikasaaliit olivat 1950-luvulla
30 000—70 000 kg vuodessa. Vuosikymmenen
lopulla siikakannat kuitenkin romahtivat useissa
joissa. Esimerkiksi Perhonjoen suulta ostettiin va
ellussiikaa vielä 1950-luvun puolivälissä noin
15 000 kg kun se jo 1958 laski 1 000—2 000
kg:aan. Lestijokisuulla ovat siikasaaliit pysyneet
lähes entisellään.

Nahkiaista on jokisuilta pyydetty 1500-luvulta
lähtien. Tällä hetkellä nahkiaista nousee useim
piin Pohjanmaan jokiin. Saalis Pohjanmaalla lie
nee noin 1 500 000 kpl vuodessa.
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Rapu ei kuulu Pohjanmaan vesistöjen alkupe
räiseen asujamistoon, vaan se on levinnyt siirto
istu tusten kautta. Pvhäjokeen istu ttivat Pohjan
maan radan rakentajat ensimmäiset ravut 1880-
luvulla. Kalajoki sai rapukantansa todennäköi
sesti seuraavalla vuosikymmenellä. Sittemmin ra
vut levisivät sekä luontaisesti että istutusten
avulla lähes kaikkiin alueen vesistöihin. Mm. Kala
joessa esiintyi rapua vesistön kaikissa osissa 1920-
luvulta. Ravun pyynti myytäväksi alkoi pian sen
jälkeen kun kannat olivat vahvistuneet riittävästi.

Pohj anmaan ensimmäiset raputuhot havaittiin
Etelä-Pohjanmaalla 1930-luvulla. Seuraavan vuo
sikymmenen alkupuoliskolla raputuhoja alkoi
esiintyä yhä laajemmalti. Keski-ja Pohjois-Pohjan
maalla havaittiin ensimmäiset tuhot 1950-luvun
lopulla ja 1960-luvun alussa rapukanta hävisi
lähes kaikista vesistöistä joitakin latva- ja sivu
puroja lukuunottamatta. 1970-luvulla on jälleen
tavattu paikallisia pyyntivahvuisia kantoja mm.
Lestijoen suuosalla, Pyhäjoessa ja Seinäjoessa.

Maatalouden kehittymisen myötä aloitettiin
vesistöihin kohdistuvat toimenpiteet jo 1700-
luvulla. Saman vuosisadan lopulla perustettiin
Kuninkaallinen koskenperkaustoimikunta. Vesis
töissä suoritettiin tämän jälkeen runsaasti per
kauksia ja ilmeisesti kaikkien Pohjanmaan jär
vien vesipintaa laskettiin ja useita järviä kuivat
tim kokonaan. Pyhäjärveä laskettiin 0,6 m vuosi-

na 1829—3 1 ja Lestijärveä 0,45 m vuosina 1873—
74. Lappajärveä on laskettu 3—4 kertaa. Tarkoi
tuksena oli aluksi järviheinän saaminen ja myö
hemmin viljelyä haittaavien tulvien poistaminen.

Vesimyllyjä alettiin tiettävästi rakentaa 1500-
luvulla. Jokien sekä niihin virtaavien pienien
sivuojien kosket tarjosivat oivallisia myllypaik
koja. Syksyn ja kevään tulva-aikoina myllyt jau
hoivat viljaa kotitarpeiksi. Vähäsateisina vuosina
oli edelleen turvaudu ttava käsikiviin. 1500-luvulla
oli Kalajoella 53 vesimyllyä. Myöhemmin mylly
jen määrä lisääntyi ja vuonna 1824 oli Kalajoella
231 vesimytlyä. Myllyt olivat varsin keskeisiä
tekijöitä myös kyläyhteisön kulttuuritoiminnassa.
Myllylle tultiin ei ainoastaan jauhattamaan viljaa
vaan käymään läpi kylän ja tunnetun maailman
tapahtumat. Tänä päivänä on Pohjanmaalla toi
minnassa ainoastaan muutamia myllyjä.

Varsinaisten vesivoimalaitosten rakentaminen
sähkönkulutusta varten alkoi 1 920-luvulla. En
simmäisen maailmansodan aiheuttama aineellinen
hätä pakotti polttoöljyn saannin loppuessa uusien
voimanlähteiden hankintaan. Sähköntarpeen kas
vu johti myös laajempien sähköyhtiöiden perus
tamiseen. 1920- ja 1930-luvuilla rakennettiin
mm. Siikajokeen, Lestijokeen, Perhonjokeen,
Ähtävänjokeen, Lapuanjokeen ja Kyrö njokeen
yhteensä 14 voimalaitosta. Voimalaitosten tä
mänhetkinen vuosienergia on noin 30 milj. kWh.

Vesimyllyjä alettiin rakentaa 1500-luvulla. Joet ja niihin virtaavat pienet sivuojat tarjosivat oivallisia myllypaikkoja.

Kuvassa Möttösen mylly Perhonjoella vuonna 192$. (Valok. Samuli Paulaharju)
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Voimalaitokset oLivat sen ajan mittapuun mu
kaan huomattavia sekä investointikohteina että
energian tuottajina. 1940- ja 1950-luvulla voima-
yhtiöt rakensivat pääasiassa voimalinjoja. 1960-
luvulla rakennettiin tai uusittiin voimantuotan
non ja voimansiirron kannalta edullisimpia laitok
sia seuraavasti:
— Venetpalo, Pyhäjoki
— Vesikoski, Pyhäjoki
— Koskenvarsi, Kurejoki
— Hanhikoski, Ähtävänjoki
— Björkfors, Ähtävänjoki
— Finnholmfors, Ähtävänjoki
— Herrfors, Ähtävänjoki
— Värnum, Ähtävänjoki

Näiden voimalaitosten vuosienergia on noin
35 milj.kWh. Taloudellisina yrityksinä voimalai
tokset ovat otteet ja ovat edelleen edullisia. Niiden
puhdas vuosituotto on nykyisin noin 10 milj.mk.

Myös uittoa on harjoitettu lähes kaikissa Poh
janmaan joissa. Uitto loppui kuitenkin 1960-
luvulla. Viimeinen uitto suoritettiin Ähtävänjoet
la vuonna 1968. Tältä hetkellä lauttaussääntöjä
lakkautetaan ja vielä jäljellä olevia vähäisiä uitto-
laitteita puretaan.

Tänä päivänä puhutaan laajenevasta vesistön
virkistyskäytöstä. Lisääntynyt vapaa-aika ja varal
lisuus näkyvät menen ja järvien ranta-alueilla
loma-asuntojen lisääntymisenä ja vesialueilta vil
kastuneena veneilynä. Jokivarsilla ennen niin vil
kas elämä on sen sijaan Laantunut. Aikaisemmin

joet ja ranta-alueet asutustaajamien läheisyydessä
olivat vilkkaassa käytössä ja ne muodostivatkin
menneen ajan monitoimialueen. Uitto, jäiden läh
tö ja tulvat olivat todellisia tapahtumia. Lukuisat
polut ja tallatut jokivarsialueet olivat osoituksena
jokivarsien muustakin käytöstä. Vanhat ihmiset
muistavat vielä talviset jäätiet, jokitörmät lasket
telurinteinä, luistinradat, vipukelkat, vaaralliset
jääleikit, pyykkipäivät, uintimatkat, onginnan,
mutakylvyt, ravustuksen, pellavaliot, myllyjen
vilkaan toiminnan jne. Nyt jokirannat ovat suu
rimmaksi osaksi ruohottuneita, poluttomia alu
eita.

Viimeaikaisten vesistötöiden
lähtökohdista ja
toteuttamisperusteista
Suoritetuilla perkauksilla voitiin niiden laaja
alaisuudesta huolimatta vain osittain torjua tul-
via. Maan painuminen ja viljelytekniikan kehitty
minen 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla synnytti
vätkin vaatimuksen täydellisestä tulvasuojelusta.
Vaatimusta painotettiin useissa jokilaaksoissa
voimakkaasti ja asian ajamiseen käytettiin lähe
tystöjä, julkista sanaa — kirjoitettiin ja esitettiin
jopa näytelmiäkin.

Sotien jälkeen alkaneessa suunnittelutyössä
olivat esillä sen hetken vaatimusten mukaisesti

Rantalan emäntä pyykin pesulla. Kuva Perhosta vuodel
ta 192$. fValok. Samuli Paulaharju)

1961
1965
1961
1968
1965
1959
1961
1963

POHJANMAAN VESISTÖT

Pohjanmaan vesistöt ovat pieniä ja vähäjärvisiä.
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Munakan tulva-aluetta Kyrönjoella keväällä 1966. Tulva-
alueen laajuus oli n. 7 000—8 000 ha. Maataloudellisten
vahinkojen lisäksi tulva katkoi mm. lilkenneyhteyksiä.

lähes yksinomaan maataloudelliset tutvasuojetu
tavoitteet. Suunnittelutyö alkoi maataloushalli
tuksessa, mutta ennen vesihallitusta suunnitel
mia laati ja töitä toteutti kaksikin valtion viras
toa. Maataloushallims ja tie- ja vesirakennushal
litus kiistelivät oikeudesta saada suunnitella ja
toteuttaa töitä. Valtioneuvostossa jokia jaettiin
virastojen kesken sulle-mulle -periaatteellaja teh
täväjako selkiintyikin mm. Kalajoella, Lapuan
joella ja Kyrönjoella.

Suurten tulva-alueiden poistaminen täydelli
sesti vaati uusia teknisiä ratkaisuja. Alajuoksun
tulvavirtaamien lisääntymisen estämiseksi alet
tiin suunnitella perkausten lisäksi tekoaltaita
ja pumppuamotekniikan kehittymisen myötä
myös pengerryksiä.

Tulvasuojelusta saatu maataloudellinen hyöty
ei kuitenkaan riittänyt peittämään säännöstely
valtaista, perkauksista ja pengerryksistä eikä
niihin liittyvistä pumppuamoista aiheutuvia kus
tannuksia. Suunniteltaessa Lapuanjoen vesistö
järjestelyjä 1950-luvulla keskusteltiin paljon
ns. tukivoimalaitoksista. Voimalaitoksia kaa
vailtiin rakennettaviksi tulvasuojelua hakevien
maanomistajien toimesta. Näistä voimalaitok
sista olisi saatu pengerryspumppuamoj en vaatima
energia ja ylimääräistä hyötyä peittämään kus
tannuksia. Nämä ajatukset eivät kuitenkaan sel
laisenaan toteutuneet.

Pelkän tulvasuojeluratkaisun kannattamatto
muus ilmeni myös Kyrönjoella. Kyrönjoen var
sula ovat Pohjanmaan suurimmat tulva-alueet,
noin 10 000 ha. Laadittaessa 1960-luvun alussa
täydelliseen tulvasuojeluun tähtäävää vesistö
suunnitelmaa todettiin, että pelkän tulvasuojelu
ratkaisun kustannukset olisivat olleet sen het
ken rahana arvioiden noin 50 milj.mk. Peltoheh

Lapuanjoen tulva-aluetta. Joen toinen puoli on vapau
tettu tulvista. Toisella puolella järjestelytyöt ovat vielä
kesken.

taarin myyntihinta oli silloin noin 3 000 mk/ha
ja tulva-alueiden koko myyntiarvokin siten vain
30 milj.mk.

Suunnittelutyössä alettiin 1950-luvulla ottaa
huomioon muille vesistön käyttömuodoille koi
tuvia hyötyjä. Tällöin hyötyjen talteenottoa ei
kuitenkaan usein varmistettu ja ne jäivätkin
useissa tapauksissa saavuttamatta.

Suunnittelumetodiikka kehittyi 1960-luvulla
ja muita vesien käyttömuotoja alettiin ottaa
suunnittelun tavoitteina huomioon. Vuosikym
menen alussa laadittiin vesistön moninaiskäytön
suunnittelumalleja. Periaatteena näissä oli laatia
jokaiselle eri vesistön käyttömuodolle kokonais
suunnitelmia. Niitä yhdistelemällä pyrittiin löytä
mään edullisin ratkaisu. Vuosikymmenen lopussa
oli tie- ja vesirakennushallimksen vesistöosastolla
käynnissä ns. vemma-projekti, jonka tuloksena
oli vesistön moninaiskäyttöön perustuva suunnit
telun malliohjelma.

Suunnittelumetodiikka kehittyi myös siten,
että suunnitteluvaiheessa esitetyt hyödyt pyrit
tiin sopimuksin varmistamaan. Ensimmäinen kiin
teä yhteistyösopimus valtion ja voimayhtiön vä
lillä allekirjoitettiin Uljuan altaan ja voimalaitok
sen rakentamisesta vuonna 1968. Myös vesistön
virkistyskäyttö pyrittiin varmistamaan etukäteen
laatimalla yhteistyössä kuntien kanssa kokonais
ten vesistöjen, altaiden ja niiden rantojen käyttö-
suunnitelmia. Koko vesistön virkistyskäyttösuun
nitelmia laadittiin mm. Kyrönjokeen ja Kalajo
keen. Altaiden ja niiden ranta-alueiden käyttö-
suunnitelmat tehtiin mm. Pitkämön altaalle Kuri
kassa, Kalajärven altaalle Peräseinäjoella ja Hauta
perän altaalle Haapajärvellä.

Vesistöjen eri käyttömuotojen asettamat ta
voitteet ja hydrologiset tekijät sanelivat tietyn-
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tyyppisen ratkaisun useimpiin jokivesistöihin.
Valtion työt käsittivät säännöstelyaltaita, per
kauksia ja pengerryksiä. Säännöstelytilaa suunni
teltiin rakennettavaksi vähintään niin paljon. että
sen avulla voitiin kevättulva-alueen poistamisesta
johtuva virtaamien lisääntyminen alajuoksulla eli
minoida. Altaiden säännöstelyväli oli siten tulva
suojelutavoitteista johtuen kevättulvien aikana
suurin. Virkistyskäyttötavoitteesta johtuen altai
den säännöstelytila kesäaikana kuristettiin mah
dollisimman pieneksi. Voimataloudelle taattiin
kesäaikana ainoastaan lyhytaikaissäätöä varten
säännöstelytilaa. Useimmissa altaissa suunnitel
tiin ja edellytettiin tietyn ativirtaamajuoksutuk
sen takaamista myös kesäaikana. Esimerkiksi
Vaasan kaupungin esittämä vaatimus 5 m3/s Ky
rönjoen vähimmäisvirtaamaksi asetettiin ympäri
vuotiseksi. Talvella altaat tyhjennettiin voimata
loudellisia ja vesiensuojelullisia tavoitteita sekä
kevään tulvasäännöstelyä varten.

Tulva-alueilla suoritettavat perkaukset ja pen
gerrykset mitoitettiin siten, että ne pystyvät
torjumaan kevättulvat yhdessä säännöstelyaltai
den kanssa ja vaikeasti ennustettavat kesätulvat
yksinään. Altaiden säännöstelyä ei katsottu vir
kistyskäytön kannalta kesällä mahdolliseksi, eikä
niiden säännöstely tulvien torjumiseksi useinkaan
onnistuisi kesätulvien vaikean ennustettavuuden
johdosta.

Täydellinen tulvasuojelu edellytti useissa ve
sistöissä koko vesistön kattavaa suunnitelmaa.
Pienestä valtion rahoituksesta johtuen ovat työt
kestäneet odotettua kauemmin. Esimerkiksi Ky
rönjoen vesistötaloussuunnitelma, joka käsitti
kuusi eri osasuunnitelmaa, valmistui vuonna
1965. Työt aloitettiin vuonna 1968 ja tänä päi
vänä on suunnitelmasta edelleen osa toteutta
matta.

Pitkä toteutusaika on asettanut suunnitel
mille varsin suuret vaatimukset. Jo töiden toteut
tamisaikana ovat tavoitteet ja vaatimukset vesis
tön käytölle vaihdelleet. Esimerkiksi 1960-luvulla,
joka oli halvan energian aikaa, voimatalouden
mukaansaanti oli vaikeaa. Voimayhtiöiden raken
nuspäätökset perustuivatkin silloin paljolti alueel
liseen kokonaishyötyyn — ehkä myös aavisteltiin
energiahinnan nousua. 1960-luvun lopussa alkoi
peltojen paketointi. Kyrönjoella jouduttiin yk
sinomaan tulvasuojelua palvelevat työt keskeyt
tämään vuonna 1969 kokonaan. Työt käynnis
tettiin uudelleen vasta 1975. Koko 1970-luvun
alku tehtiin lähinnä muita käyttömuotoja pal
velevia töitä.

Vuodesta 1973 alkanut energiakriisi lisäsi voi
malaitosten kannattavuutta. Esimerkiksi 1960-
luvulla rakennettavaksi sovitut Pitkämön voima-
laitokset, jotka valmistuivat 1970 ja maksoivat
sen hetken rahana arvioiden noin 10 milj.mk,

Hoitoa vaativan Kalajoen alajuoksua, jonka suvantoosuudct ovat voimakkaasti niohottumassa. Ruohottuminen
edistäi jokiuoman liettymistä ja mataloitumista. Mataloitunut Kalajoen alaosa onkin varsin altis voimakkaalle jään
muodostumiselte.
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ovat tuottaneet toimiaikanaan energiamäärän,
joka tämän päivän rahana on noin 50 milj.mk.

Nyt hyväksytään tulvasu ojelu jälleen varsin
yleisesti. Vaikka voimalaitosten kannattavuus
on parantunut, niiden toteuttamista kuitenkin
myös vastustetaan.

Vesistötöiden laajuus
Pohjanmaan vesistötyöt, joiden lähtökohtana
on ollut useimmissa tapauksissa tulvasuojelu,
ovat olleet mittava suoritus. Maata on siirretty
1950-luvulla ja sen jälkeen suoritetuissa vesis
tötöissä yhteensä noin 25 milj.m3. Näkyvimpinä
kohteina ovat rakennetut säännöstelyaltaat. Kaik
kiaan on rakennettu 16 säännöstelyallasta, joi
den tilavuus on yhteensä lähes 500 milj.m3:
Siikaj oki
— Uljuan allas
— Kortteisen allas
Kalaj oki
— Settijänien allas
— Kuonanjärven allas
— Hautaperän allas
— Korpisen allas
— Juurikan allas
Perhonjoki
— Patanan allas
— Venetjoen allas
— Vissaveden allas
Lapu anj oki
— Fiirvijärven allas
— Varpulan allas
Kyrönjoki
— Pitkämön allas
— Kalajärven allas
— Kyrkösjärven allas
Närpi önj oki
— Kivi- ja Levälammen allas

Valtion suorittamiin töihin liittyen on raken
nettu tai on rakenteilla seuraavat voimalaitokset:
S i ikaj oki
— Uljuan voimalaitos
Pyhäj oki
— Kallioistenkosken voimalaitos
KaI aj oki
— Hinkuan voimalaitos
— Oksavan voimalaitos
— Padingin voimalaitos
Perh onj oki
— Kaitforsin voimalaitos

Lapuanjoki
liirvikosken voimalaitos

Kyrönjoki
— Pitkämön voimalaitokset (2 kpl)
— Kalajärven voimalaitos
— Kyrkösjärven voimalaitos

Lisäksi on sovittu rakennettavaksi Hamarin
voimalaitos Kalajokeen, Flipinkosken voimalaitos
Lapuanjokeen ja Kylänpään ja Kirkonkosken voi
malaitokset Kyrönjokeen. Työt ovat tulleet mak
samaan tämän hetken rahana arvioiden 600—
700 milj.mk.

Töiden hyöty- ja
haittavaikutukset
Tehtyjen vesistötöiden hyötyalue on tulvasuoje
lun osalta noin 35 000 ha peltoa. Kun alueen ko
konaispeltoala on noin 620 000 ha, on noin 6 %
tästä saatu tehokkaaseen maatalou skäyttöön ve
sistötöiden avulla.

Saavutettu kokonaissäännöstelytilavuus on yli
$00 milj.m3 mukaanlukien myös järvien säännös
telyt. Kun alueella virtaa mereen tulva-aikana
keskimäärin noin 5 000 milj.m3 vettä, merkitsee
toteutettu säännöstely 1/6 virtaaman siirtämistä
edullisempaan ajankohtaan. Tekojärvien rakenta
misella on saatu uutta vesialuetta noin 150 km2
ja virkistyskäyttöön sopivaa rantaviivaa noin
75 km. Alivirtaamia on lisätty suurimmissa vesis
töissä virtaamasta 1 m3/s virtaamaan 3—5 m3/s.
Mm. Närpiönjoen säännöstelytyöt ovat mahdol
listaneet Metsä-Botnian perustamisen.

Ottamalla huomioon myös valtion töihin liit
tyvien voimalaitosten energiatuotanto (160 GWh)
voidaan karkeasti arvioida, että Pohjanmaan ve
sistötöiden tuottoprosentti sisäisenä korkona
laskien on 7—10 %. Työllisyysvaikutus on ollut
lähes $000 miestyövuotta.

Pohjanmaan vesistötyöt ovat tuottaneet ja
ovat tuottamassa mittavan taloudellisen tulok
sen ja moninaista yleistä hyötyä. Niillä on tie
tenkin ollut myös haittapuolensa. Töitä suon
tettaessa on joudutw puuttumaan yksityisten
ihmisten etuihin ja elämään. Useilta maanomista
jilta on jäänyt alueita uomien, penkereiden ja
altaiden alle. Monet ovat joutuneet rakentamaan
kotinsa uudelleen, jopa toiselle paikkakunnalle.
Näiden vahinkojen ja haittojen korvaamisesta
on kuitenkin lähes poikkeuksetta aina voitu so
pia etukäteen molemminpuoliseksi tyydytykseksi.
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Töiden tultua toteutetuiksi ovat hyötyvaiku
tukset jääneet julkisessa sanassa kuitenkin taka
alalle. Sen sijaan pienetkin haittavaikutukset ovat
korostuneet. On esitetty monenlaisia väitteitä.

Mm. voimalaitoksia on moitittu tippavoimalai
toksiksi ja niiden merkitystä vähätelty valtakun
nalliseen energianiotantoon vedoten.

Pohjanmaan voimalaitokset ovat pieniä ja nii
den merkitys on nähtävä alueellisena. Esimerkiksi
Revon Sähkö Oy:n omistamilla voimalaitoksilla
olisi voitu tyydyttää yhtiön toimialueen vuoden
1967 sähköenergian tarve kokonaisuudessaan.
Kyrönjoen voimalaitosten vuosituotto kattaisi
noin 20 % koko Seinäjoen talousalueen tämän
hetkisestä sähköenergian kulutuksesta.

Paljon on myös puhuttu veden laatuun koh
distuvista haittavaikutuksista. Pohjanmaan vesis
tötöiden suunnitteluvaihe keskittyi 1960-luvulle.
Tällöin vedenlaadun havaintoaineisto oli pieni,
eikä suunnittelutyön yhteydessä voitu hankkei
den rakennusaikaisia ja välittömästi rakennus-
työn jälkeisiä vaikutuksia vedenlaatuun ottaa
huomioon. Vuonna 1976 ja 1977 todettiin, että
Hautaperän allas lisäsi happivajausta joen ala
juoksulla ja aiheutti vahinkoja mm. joen nahkiais
kannalle. Vahinkojen suuruus oli noin 100 000—
200 000 mk. Ilmastustoimenpiteiden avulla on
myöhemmin Kalajoen happitilanne voitu pitää
normaalina ja vahinkoja ei ole enää syntynyt.
Mikäli nyt tehtäisiin päätös Flautaperän altaan
rakentamisesta lisättäisiin ilmastustoimenpiteet

välittömästi hankkeeseen, mutta hankkeen rat
kaisu säilyisi pääpiirteissään varmasti entisellään.

Rapu tuhojen syyksi on mainittu vesistötyöt.
Kuitenkin on todettava, että näin laaja-alaiseen
rapujen häviämiseen eivät vesistötyöt yksinään
voi olla syypäitä. Pyhäjoella on tutkittu perkaus
töiden aiheuttamia vaikutuksia rapuihin ja todet
tu niiden olevan alueellisesti rajattuja. Rapurut
toa on tavattu viime vuosina mm. Pyhäjoessa ja
5 ei näj oessa.

Pohjanmaan vesistötöiden kalataloudellinen
tila on jo pitkään ollut varsin huono. Yhteistoi
mintaa vesiviranomaisten ja kalaviranomaisten
kesken on lisätty ja pyritty myös kalatalouden
osalta tavoitteelliseen suunnitteluun. Vesistö
työt ja kalataloudelliset hoitotoimenpiteet eivät
ole toisiaan poissulkevia.

Vesistötyöt ovat pitkävaikutteisia investoin
teja. Käsitykseni on, että vesistötöiden merkitys
ja arvo eivät tule vastaisuudessakaan vähenemään
vaan lisääntymään. Työt luontoutuvat ja haitta-
vaikutukset esimerkiksi vedenlaaniun vähenevät.
Tällä hetkellä Pohjanmaan vesistötöitä käsitellään
varsin laaja-alaisesti ja monissa eri organisaatiois
sa. Tiedot ja ratkaisujen perusteet saattavat vää
ristyä ja johtaa vääriin johtopäätöksiin. Vastai
sessa suunnittelutyössä olisi kuitenkin lähdettävä
paikallisista ja alueellisista tarpeista. Vain näin
menetellen voidaan suunnitelmien ajanmukaisuus
säilyttää.

Kalliokosken voimalaitos Pyhäjoen yläosalla.
Voimalaitos sopeutuu varsin hyvin ympäröi
vään vesimaisemaan.
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Vesipiirin vesitoimisto
— alueensa vesivarojen hoitaja,
väestön ja talouselämän palvelija
Altti Luoma

Vesipiirit
Vesitoimistot hoitavat vesihallituksen alaisina
vesiasioiden piirihallintoa. Vesipiirit syntyivät
maanviljelysinsinööripiireistä, kun vesihallinto
kymmenen vuotta sitten perustettiin. Vesipii
rejä on maassamme kolmetoista. Nämä ovat
1-lelsingin, Turun, Tampereen, Kymen, Mikkelin,
Kuopion, Pohjois-Karjalan, Vaasan, Keski-Suo
men, Kokkolan, Oulun, Kainuun ja Lapin vesi-
piirit. Piirien rajat yhtyvät useimmiten läänin
rajoihin. Kuitenkin Helsingin, Tampereen ja
Turun vesipiirien rajat rikkovat Hämeen sekä
Turun ja Porin läänien rajoja. Vaasan ja Oulun
lääneissä taas toimii neljä eri vesipiiriä: Vaasan,
Kokkolan, Oulun ja Kainuun vesipiirit.

Vesipiirien rajat eivät yleensä noudata vesis
töllisiä rajoja, vaan katkovat vesistöalueita ja
järviä. Esimerkiksi Kokemäenjoen vesistö kuuluu
viiteen vesipiiriin, ja Päijänne on kolmen vesipii
rin alueella.

Vesitoimiston tehtävät
Vesitoimisto huolehtii alueellaan vesihallinnon
alaan kuuluvasta suunnittelusta, vesistöjen ja
vesivarojen valvonnasta, katsetmus- ja ojitustoi
miniksista sekä rakennustöistä. Vesitoimisto
myös valvoo ja hoitaa vesihallinnon alaan kuulu
vien rakenteiden ja laitteiden kuntoa, kunnossa
pitoa ja käyttöä. Lisäksi se tutkii vesivarojen
määrää, laatua ja käyttöä.

Vesitoimisto pitää yhteyttä alueensa muihin
viranomaisiin, järjestöihin ja laitoksiin sekä
yleensä niihin moniin sidosryhmiin, joiden toi
mintaan vesivarojen käyttö tai suojelu liittyy.

Vesitoimiston päämääränä on hoitaa sille
annetut tehtävät yhteiskunnan tarpeiden ja odo
tusten mukaisesti. Tällöin vesitolmisto luo edel
lytyksiä elinkeinotoimin tojen ja asutuksen kehit
tämiselle sekä estää ja rajoittaa vesistöihin ja nii
den käyttöön kohdisnivia haitallisia vaikutuksia.

Valtiovalta ja vesihallitus antavat säännöksil
lään, ohjeillaan ja myöntämillään varoilla puitteet
vesitoimiston työlle.

Vesitoimiston organisaatio
Vesitoimisto on piiri-insinöörin johtama pää]
likkövirasto. Vesitoimistossa on viisi toimialaa.
Nämä ovat suunnittelu, rakentaminen, valvonta,
tutkimus sekä talous ja hallinto. Eräissä vesitoi
mistoissa on toimialajako enemmän käyttömuo
tokohtainen. Esimerkiksi vesihuoltoon liittyvät
suunnittelu-, valvonta- ja nitkimustehtävät voivat
olla samalla toimialalla. Kullakin toimialalla on
vesihallituksen määräämä toimialapäällikkö.

Vesitoimistossa on johtoryhmä, joka piiri-
insinöörin apuna käsittelee vesitoimiston kannal
ta keskeisiä ja merkittäviä asioita. Johtoryhmän
muodostavat piiri-insinööri ja tavallisesti toimi
alapäälliköt.

Vesitoimiston henkilöstön määrään vaikuttavat
vesipiirin koko ja rakentamistoiminnan laajuus.
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Virkamiehiä ja toimihenkilöitä vesitoimistossa on
keskimäärin 80, Vaasan piirissä runsaat sata ja
Kainuun piirissä noin 50.

Henkilöstö koostuu useista ammattiryhmistä.
Niitä ovat dipiomi-insinöörit, limnologit ja bio
logit, opistoinsinöörit, rakennusmestarit ja tek
nikot, farmaseutit, laborantit, kalastusmestarit
ja muu tutkimushenkilöstö sekä toimistohenki
löstö, josta huomattava osa on merkonomeja.

Työmailla työntekijöitä on eniten ns. raken
tavissa piireissä. Tällaisia ovat Vaasan, Kokkolan,
Oulun ja Lapin vesipiirit, joissa työntekijöitä on
ollut keskimäärin noin 200 henkilöä, Etelä-
Suomen vesipiireissä vastaava luku on vain noin 4C
henkilöä. Työntekijöiden määrä on yleens
suurimmillaan syksyllä ja talvella, jolloin töiti
tehdään paljon työllisyysvaroilla.

Jokaisella vesitoimistolla on laboratorio j
korjaamo. Laboratoriossa tutkitaan pinta-ja poh
javesistä sekä jäteveden puhdistamoilta ja veden
ottamoilta otettuja vesinäytteitä. Siellä tutkitaan
myös vesien eliöstöstä otettuja näytteitä. Labora
torio palvelee lisäksi vesitoimistossa su on tetta
vissa jätevesien käsittelyyn ym. tehtäviin liitty
vissä tutkimustöissä.

Korjaamo huoltaa ja korjaa vesipiinin koneet
ja autot sekä rakentaa eräitä vesipiirin tarvitsemia

koneita ja laitteita. Vesitoimistolla on vesipiirin
alueella yleensä myös kiinteitä tukikohtia, jotka
palvelevat työmaiden, kenttätutkimusten sekä
säännöstelyjen hoidon huolto-ja majoituspisteinä.

Vesistöt, vedenkorkeudet ja
virtaamat
Vesitoimisto tuntee alueensa vesivarat. Vesistöjen
ja niiden osien valuma-alueet on mitattu ja rajat
tu kartoille. Järvet on yleensä luetteloitu ja niistä
on mitattu pinta-alat ja rantaviivan pituudet.

Vesistöjen vedenkorkeuksia ja niiden vaihte
luita seurataan sekä valtakunnallisilla että vesitoi
miston omilla havaintoasemilla. Säännöllisesti ha
vaittavia vedenkorkeusasemia voi vesipiirin alu
eella olla toistasataa. Niiden avulla on yleensä
saatavissa yli puolta vesipiirin jänaialaa koskevat

Vesinäytteet tutkitaan laboratoriossa.

Vesinäyte otetaan ns. Ruttnerin noutimdlla veden laa
dun tutkimusta varten.
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vedenkorkeustiedot. Lisäksi on monilta pieneh
köiltä jän’iltä ajoittaisia vedenkorkeushavaintoja.

Vesitoimistossa on myös tietoja vesiväylissä
virtaavista vesimääristä eli ‘irtaamista ja niiden
vaihteluista. Tärkeimmistä jokiväylistä on sään
nölliset virtaamatiedot. Pienempien joki- ja puro
väylien sekä ojien virtaamia arvioidaan valuma
alueen karttatietojen tai lähellä olevien tunnettu
jen vesistöjen perusteella.

Vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia kos
kevassa tietoudessa on vielä puutteita, joita
kuitenkin jatkuvasti korjataan. Eräät vesitoimis
tot antavat säännöllisesti alueensa vesistöjen ve
denkorkeus- ja virtaama-arvoja koskevia tiedot
teita tiedotusvälineille.

Vesitoimisto tekee vesistöjen syvyyskartoi
niksia. Nämä tiedot julkaistaan maanmittaus
hallituksen peruskartoilla.

Vesitoimisto valvoo vesistöjen säännöstelyjä
ja eräissä vesistöissä myös hoitaa niitä itse. Ve
sistön vedenkorkeuksia ja juoksutuksia tulee hoi
taa annettujen vesioikeudellisten lupaehtojen mu
kaisesti. Juoksutusten hoidossa varaudutaan lupa
ehtojen asettamissa rajoissa tulva- ja kuivakausiin
niin, että vesistön eri käyttäjäryhmien tarpeet tu
lisivat mahdollisimman hyvin huomioonotetu iksi.
Luonnonol osuhteiden suuret vaihtelut ja niiden
toistaiseksi huono ennustettavuus aiheuttavat
ajoittain haittoja ja vahinkoja säännöstelytoimen
piteistä huolimatta. Syntyy tulvia tai vedenkor
keudet laskevat haitallisen alas.

Vesitoimisto hoitaa alueellaan tulvatorjuntaa.
Talvisten hyydejäiden ja keväisten jäidenlähdön
aikaisten jääpatojen aiheuttamia nilvia torjutaan
räjäyttämällä ja juoksutusten säädöllä. Tulva- ja
kuivakausien haittoja ja vahinkoja poistetaan
ennakkoon perkauksilla, ruoppauksilla, penger
tämällä ja säännöstelemällä. Monissa vesistöissä
esiintyy vielä tarpeita tulvasuojelun tehostami
seen.

Vesitoimisto myös valvoo, että vesistön ve
denkorkeuksia ei luvattomasti nosteta tai lasketa
tai vesistössä tehdä muita toimenpiteitä, jotka
aiheuttavat haittaa tai vahinkoa.

Vesistöjen tila
Vesitoirnisto tutkii jatkuvasti alueensa vesistö
jen tilaa. Tärkeimmistä järvistä ja virtapaikoista
otetaan säännöllisesti vesinäytteitä, jotka tutki
taan tavallisimmin vesitoimiston omassa labora
toriossa.

Vesitoimisto kartoittaa alueensa järvien veden-
laatua. Suuresta osasta järviä onkin laarutietoja jo
käytettävissä. Vesistön tilaa koskevia selvityksiä
on tehty’ erityisesti likaantuneimmissa vesistöissä.

Vesitoimisto valvoo, että vesistön tilassa ei
pääse tapahtumaan haitallisia muutoksia. Vesi-
toimisto seuraa jätevedenpuhdistamoiden toi
mintaa. Seurannalla on ollut näkyvä vaikutus
puhdistamoiden toiminnan paranemiseen. Jäte
vesikuormituksen vaikutuksia ja sen laajuutta
tarkkaillaan omin tutkimuksin ja vesistön kuor
mittajille määrättyjen velvoitetarkkailujen avulla.
Tarkastuskäynnein, neuvotteluin ja lausuntoja
antamalla pyritään jo ennakkoon ehkäisemään
vesistöjen pilaantumisvaaraa. Kun vesistössä ta
pahtuu äkillisiä häiriöitä kuten kalakuolemia,
pyrkii vesitoimisto nopeasti selvittämään ja pois
tamaan häiriön syyt.

Vesitoimisto suunnittelee ja tutkii ratkaisuja
vesien tilan parantamiseksi. Se myös rakentaa val
tion ‘esihuoltotöinä esim, jätevesien siirto- ja
kokoojaviemäreitä. Vesioikeuden päätöksellä Ii
kaajien maksettaviksi määrätyillä vesiensuojelu
maksuvaroilla monet t’esitoimistot ovat tehneet
laajoja teollisuuden jätevesien käsittelyteknuk
kaan liittyviä tutkimuksia.

Pohjavedet
Vesitoimisto selvittää alueensa pohjavesivaroja.
On rajattu pohjavesiesiintymät, joita tarvitaan
nyt tai lähivuosikymmeninä yhdyskuntien veden
hankintaan. Parhaillaan käynnissä olevan tarkis
tustyön tuloksena valmistuvat eräänlaiset tärkei
den pohjavesiesiintymien “peruskartat”.

Vesitoimisto selvittää myös pohjavesiesiinty
mien antoisuutta ja käyttökelpoisuutta tekemällä
pohjavesinitkimuksia alueellista vedenhankintaa
varten, lähteiden vlivuotomittauksia sekä pohja
vesiesiintymien kartta- ja ilmakuvatarkasteluj a.

Vesitoimisto selvittää lisäksi kaivojen pilaanru
misia. Pilaantumisen syyn selvittäminen ja poista
minen on kuitenkin usein suuritöinen ja vaikea
tehtävä eikä vesitoimistolla ole siihen aina tar
peeksi voimavaroja. Vesitoimistot edellyttävät,
että esim. soranotto-, murskaus- ja asfalttiasemia,
lietelantasikaloita, viemäriverkostoja ja kaato
paikkoja rakennettaessa jo ennakkoon estetään
pohjavesien pilaanniminen.

Maa-alueilla tapahtuvat äljyvahingot voivat ai
heu ttaa seu rauksiltaan tuhoisia pohjavesien tai
vesistöjen pilaantumisia. Vesitoimistot valvovat
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ja ohjaavat alueellaan öljyvahinkojen torjunnan
järjestämistä sekä tarvittaessa osallistuvat torjun
taan yhdessä kunnallisen torjuntaorganisaation
kanssa. Vesitoimistot ovat vahvistaneet kuntien
öljyntorjuntasuunnitelmat sekä järjestäneet tor
juntaan liittyvää koulutusta. Vuosittain on tehty
runsaat sata öljyvahinkoilmoitusta vesipiiriä kohti.

Jokaisen vesipiirin alueella on pohj avesiasemia,
joilla pohj aveden pinnan vaihteluita tarkkaillaan.
Asemilta saatavien ja muiden havaintojen perus
teella vesitoimisto voivat antaa tietoja alueensa
pohjavesitilanteesta.

Vesitoimisto ja
muu väliportaan hallinto
Vesiasiat liittyvät useiden väliportaan hallinto-
elinten toimintaan. Vesitoimisto antaa asian
tuntija-apua ja lausuntoja, sen edustajia on mu
kana neuvottelukunnissa ja työryhmissä. Vesi-

toimiston kannanotot ovat olleet vaikuttamassa
läänien alueellisiin kehityssuunnitelmiin ja seutu
kaavoih in. Kaavoitusasioissa, rakentamisen poik
keuslupia haettaessa, silta- ja mmpuaukkojen
koon ja pemstamissyvyyden määrityksissä ja
monissa muissa kysymyksissä ovat vesipiirin lau
sunnot olleet ratkaisuja tehtäessä yhtenä lähtö
kohtana.

Vesitoimisto palvelee kuntia
Kunnat ovat viime vuosina olleet yhä enemmän
vesitoimistojen kanssa läheisessä yhteistyössä.
Kunnanhallitukset sekä kunnalliset lautakunnat,
erityisesti vesilautakunnat mutta myös terveys-,
rakennus- ja yleisten töiden lautakunnat, saavat
vesitoimistolta vesiasioihin liittyvissä tehtävissä
asiantuntija-apua. Useissa vesipiireissä on vesilau
takuntien jäsenille järjestetty kou lutu stilaisuuk
sia. Vesitoimistot ovat myös ajoittain järjestäneet

Virtaamaa mitataan siirrettävän mittapadon avulla.
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erityisiä kuntavierailuja, jolloin on yhdessä pe
rehdytty kunnan ajankohtaisiin vesiasioihin.

Vesihu ollon järjestämisestä on yhteistyössä
laadittu alueellisia vleissuunnitelmia ja pohja
vesiselvityksiä erityisesti siellä, missä ratkaisut
perustuvat kahden tai useamman kunnan yhteis
toimintaan.

Vesitoimisto valvoo valtion myöntämän vesi-
huollon korkotuen ja vesihuoltoavustusten käyt
töä. Nykyisin valtion vesihuoltotukea saavat jo
lähes kaikki kunnat. Vesipiireissä tehdään myös
valtion vesihuoltotöitä, joissa vesitoimisto itse
rakentaa ja kunnat hankkivat tarvikkeet.

Kaatopaikoista on tullut monella paikkakun
nalla vaikea ympäristöongelma. Vesitoimisto on
lausunnoillaan, neuvotteluilla ja muilla toimen
piteillä pyrkinyt vaikuttamaan kaatopaikkojen si
joittumiseen siten, että ne eivät aiheuttaisi pohja-
tai pintavesien pilaantumisen vaaraa. Vesitoimis
to on usein voinut edistää kuntien yhteistoimin
taa kaatopaikkaratkaisuissa.

Kunnat ovat viime vuosina varsin aktiivisesti
olleet mukana alueensa vesistöjen käytön ja suo
jelun edistämisessä. Kuntien kanssa yhteistoi
minnassa vesitoimistot ovat suunnitelleet vesistö
jen kunnostuksia ja muita vesien virkistyskäyttöä
palvelevia töitä ja jossain määrin niitä toteutta
neetkin. Erityisesti yhteisen suunnittelun ja to
teutiaksenkin kohteina ovat olleet taajamien kes
kellä sijaitsevat pilaantuneet järvet ja purot, joi
hin kohdistuu suuri virkistyskäyttötarve. Myös
tulvasuojelu- ja kuivatustöissä vesitoimistoilla on
ollut läheiset kosketukset alueensa kuntiin.

Vesitoimisto ja
teollisuuden vesikysymykset
Vesiensuojelu on teollisuudelta edellyttänyt mit
tavia kustannuksia. Vaikka teollisuuden ja vesi-
toimiston näkökannat monesti ovatkin olleet toi
sistaan poikkeavia, neuvotteluissa on yleensä voi
tu hyödyllisesti tarkastella eri osapuolten näke
myksiä järkevän ja vesiensuojelullisesti tarpeelli
sen ratkaisun toteuttamiseksi.

Vesitoimisto ottaa suunnitellessaan ja hoitaes
saan säännöstelyjä huomioon voimatalouden ja
teollisuuden tarpeet muiden vedenkäyttäjäryh
mien tarpeiden rinnalla. Uittosääntöjen uusimi
sessa on tarpeen läheinen yhteistyö uittajien ja
metsäteollisuuden kanssa.

Vesitoimisto palvelee maataloutta
Vesipiirejä edeltäneiden maanviljelysinsinööripii
rien keskeisimpänä tehtävänä oli maatalouden pe
niskuivatus- ja tulvasuojelutöiden hoito. Myös
vesitoimistossa se on tärkeä tehtävä.

Vesitoimisto hoitaa ojitustoimitukset. Niissä
laaditaan maanomistajien hakemuksen perus
teella kuivanissuunnitelma, perustetaan ojitus
yhtiö ja annetaan päätös, jossa vahvistetaan kus
tannusten jako, sekä määrätään ehdot, joilla kui
vatus voidaan toteuttaa. Merkittävä osa kuivatus
töistä tehdään vesitoimiston omana työnä valtion
avun ja lainoituksen turvin.

Tulvasuojelutöitä on vesistöissämme tehty jo
parin vuosisadan ajan. Maanpinnan painuminen,
väylien liettyminen, viljelyn voimaperäistyminen
ja yläpuolisten kuivatusten tulvia lisäävät vaiku
tukset ovat aiheuttaneet uusia tarpeita nalvasuo
jelu töiden toteutukselle. Pohjanmaan mlvasuo
jelutöiden valmistuessa on painopiste ilmeisesti
lähivuosina siirtymässä eteläisiin vesipiireihin.

r
r

Kaatopaikkojen sijoittamisen valvonta on aiheellista
vesiensuojelunkin kannalta.
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Haja-asu tusalueiden kehittäminen on valtioval
lan taholta todettu tarpeelliseksi ja tärkeäksi.
Yksi kiireellisistä tehtävistä on haja-asutusalueiden
vesihuollon järjestäminen. Maatalouden lisäänty
vät vaatimukset veden laatuun ja määrään nähden
pakottavat usein vesihuoli on yhteisjärjestelyihin.
Vesitoimistot pyrkivät mahdollisuuksiensa mu
kaan yhteistyöhön kuntien kanssa haja-asutuksen
vesihuollon yleissuunnittelussa. Valtio antaa kor
kotukea haja-asutuksen vesihuoltotöihin ja vesi-
toimisto ohjaa ja valvoo sen käyttöä.

Maatalouden jätevesiongelmia voivat aiheuttaa
erityisesti sikaloiden lietelantalat ja lietelannan
levitys viljelysmaille. Vesitoimiston ohjauksella
ja valvonnalla pyritään estämään jätevesihaittojen
syntyminen.

Yh dyskuntien jätevedenpuhdistamoiden liete
on hyödyllistä ja arvokasta lannoitetta. Se on
kuitenkin vielä pääosin ajettu kaatopaikoille,
missä se usein on aiheuttanut ympäristölle jäte
vesihaittoja. Vesitoimistot ovat yhteistyössä kun
tien ja maatalousjärjestöjen kanssa laatineet alu
eensa jätevesilietteen hyväksikäytön yleissuunn i
telmat. Jätevesilietteen käsittely paremmin lan
noitteeksi soveltuvaan muotoon sekä tietteen hy
väksikäyttö maataloudessa onkin viime aikoina
nopeasti lisääntynyt.

Vesitoimisto palvelee
yksityistä ihmistä
Vesitoimisto pyrkii kehittäessään, hoitaessaan ja
suojellessaan vesistöjä toimimaan yksityisen ihmi
sen parhaaksi. Vesien tilan parantaminen ja vesis
töjen kunnostaminen lisäävät kansalaisten mah
dollisuuksia vesien hyväksikäyttöön esim. kalas
nikseen, uintiin, loma-asutukseen, ranta- ja vesi-
alueiden yleiseen virkistyskäyttöön ja veneilyyn.

Tulvasuojelu ja kuivatus auttavat yksityisiä
ranta-alueiden omistajia veden aiheuttamien va
hinkojen torjunnassa.

Vesitoimistolle voi yksityinen henkilökin teh
dä aloitteita tai hakemuksia vesiasiain järjestämi
seksi. Sille voi tehdä myös valituksia vesistön
luvattomasta pilaamisesta tai vedenkorkeuksien
muuttamisesta. Siltä voi kysyä neuvoja vesiasioi
den hoitamiseen. Vesitoimiston resurssit ovat
tosin rajoitetut, eikä useinkaan ole mahdolli
suuksia mittaviin tutkimuksiin tai selvityksiin.
Jotta vesiä koskevat suunnitelmat ja tutki

mustulokset saavuttaisivat myös yksityisen ihmi
sen, vesitoimisto tiedottaa merkittävistä vesi-
asioista tiedotusvälineissä ja osallistuu usein maa-
kunnallisiin näyttelyihin ja messuihin. Vesitoi
miston edustajia on vesiasioita käsittelevissä
alusnis- ja keskustelutilaisuuksissa, kokouksissa
ja teemapäivillä.

Vesitoimisto vesivarojen
hoitajana myös tulevaisuudessa
Vesistöt ovat ainutlaatuinen rikkautemme, tärkeä
osa ympäristöämme. Vesitoimiston tehtävänä on
toimia omalla alueellaan niin, että vesien käyt
tömahdollisuudet säilyvät huonontumattomina
myös tuleville sukupolville. Jo olemassaolevana
väliportaan ympäristönsuojeluorganisaationa vesi-
toim istolla on tulevissa ympäristönsuojelun hal
linnon järjestelyissä valmius ottaa myös uusia
tehtäviä hoitaakseen. Väliportaan hallintoamme
ollaan kehittämässä ja voimistamassa. Myös vesi-
hallinnossa siirretään tehtäviä ja voimavaroja
vesitoim istoi lIe.

Vesitoimisto auttaa nyt ja tulevaisuudessa alu
eensa väestöä yhteistyössä sen kanssa käyttämään
ja suojelemaan vesiä niin, että vesivarat edistävät
alueen kehitystä ja tarjoavat sen väestölle moni
puolista virkistystä.

Vesipiiri osallistuu usein maakunnatiisiin näyttelyihin
ja messuihin.
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Vesihallitus Itämeren suojelutyössä
Terttu Melvasalo

Itämeriyhteistyön tausta
Kun suomalainen ranta-asukas tähyilee merelle
tutkaillen säätä, ihaitien maisemaa tai vain tun
teakseen meren tuoksun, hän katselee Itämerta sa
masta perspektiivistä kuin vesiviranomainen, ran
nalta ulapalle päin. Käsite meri on suurimmalle
osalle suomalaisia silmänkantama rantaviivasta,
eikä muuta. Tämä kaistale on pinta-alaltaan ja
vesimäärältään suhteellisen pieni verrattuna koko
Itämeren alueeseen ja tilavuuteen. Niinpä meren-
tutkijoiden mielestä meri alkaakin yleensä vasta
rannikon vaikutusalueen ulkopuolelta, siis useita
meripenikulmia rantaviivasta ja ainakin saaristo-
vyöhykkeen ulkopu olelta. Varsinaisten vai tameri
tutkijain mielestä taas Itämerestä ei voi edes pu
hua merenä, vaan sitä pidetään pikemminkin suu
rena järvenä. Tämä taas johtuu siitä, että Itämeri
on yhteydessä valtamereen ainoastaan Tanskan
salmien kautta. Tällainen näkökulmien välinen
ero on johtanut toisaalta työnjakoon vesihallituk
sen ja muiden Itämeren tutkimusta ja suojelutyö
tä tekevien laitosten välillä, toisaalta taas yhteis
työhön niin kotimaassa kuin kansainvälisessä
Itämeren suojelutoiminnassa.

Vesihallituksen rooli Itämeren suojelussa on
monipuolinen. Se käsittää mm. suunnittelua, tut
kimusta ja valvontaa sekä erilaisten toimenpitei
den toteuttamista niin hyvin merellä ja rannik
koatueilla kuin maalla, ja vieläpä mereen laskevis
sa jokivesistöissä. Kun vielä muistetaan, että kaik
ki vedet lopulta joutuvat mereen, on jokainen ve
siensuojelutoimenpide Suomessa osa Itämeren
suojelua.

Käytännössä vesihallituksella on useimpia toi
mintojaan varten jäsentynyt työnjako osastojen
ja toimistojen sekä piirihallinnon kesken. Itäme
ren suojelutyötä ei kuitenkaan voida osoittaa sen
enempää toiminnallisesti kuin alueellisestikaan
rajatuksi tehtäväksi. Se muodostuu joukosta toi
mintoja, joista suuri osa edellyttää yhteistyötä
vesiviranomaisen ja suunnittelijoiden, toteutta
jien, lain laatijoiden tai muiden järjestelmien
kanssa.

Sisävesistöjen suojelussa pyritään kansallisella
tasolla tutkimuksen ja suunnittelun avulla varaa-
maan eri vesistönosia pääasiallisesti tietyille käyt
tömuodoille. Itämeren osalta ei sen sijaan tällais
ta alueellista valintaa voida tehdä — on vain yksi
yhteinen allas, Itämeri. Sitä ympäröi seitsemän
rantavaltiota: Neuvostoliitto, Puola, Ruotsi, Sak
san Demokraattinen tasavalta, Saksan Liittotasa
valta, Suomi ja Tanska. Näille Itämeri tarjoaa
kokonaisuutena monipuolisen käyttökohteen me
renkulun ja muun elinkeinon harjoittamisen kan
nalta, toisaalta virkistyslähteen ja luonnonvaran.
Kaikki näiden maiden maa-, vesi- ja ilmaympä
ristöön kohdistuvat toimenpiteet vaikuttavat
myös yhteiseen Itämereen joko välittömästi tai
välillisesti. Elintason nousu ja teknologian kehi
tys sekä myös hyvät naapuruussuhteet valtioiden
välillä ovat johtaneet siihen, että on päädytty ar
vioimaan yhteisen rajavesistön, Itämeren tila, eri
käyttömuotojen tarkoituksenmukaisuus ja niiden
haitalliset ja hyödylliset vaikutukset eri maiden
kannalta, sekä viimein sopimaan yhteisesti nou
datettavista periaatteista.
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Kun suomalainen ranta-asukas tähyilee merelle, hän katselee merta samasta perspektiivistä kuin vesiviranomainen,rannalta ulapalLe päin.

Itämeren suojelussa noudatettavia pelisääntöjä
on lähes koko 1970-luvun ajan valmisteltu niin
hyvin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasol
la. Vesihallitus on aktiivisesti osallistunut Suo
messa tätä työtä koordinoivan Itämeritoimikun
nan toimintaan tarjoamalla niin jäseniä ja asian
tuntija-apua kuin sihteereitäkin. Tämän rinnalla
on kuitenkin koko ajan myös käytännössä toteu
tettu Itämeren suojelua ennen kaikkea niissä vesi-
piireissä, jotka rajoittuvat Itämereen. Näitä piire
jä ovat Lapin, Oulun, Kokkolan, Vaasan, Tampe
rcen, Turun, Helsingin ja Kymen vesipiirit. Ltä
meren suojelussa merialueiden tilan seu rannalla
on merkittävä osuus. Siten näiden piiricn tehtä
väksi on tullut myös riittävän tiedon hankinta.
Se alkaa näytteiden hausta mereltä, jatkuu ana
lysointityönä laboratoriossa, tietojen sHrtämisenä
erilaisiin rekistereihin ja viimein tietojen yhdistä
misenä ja tulosten tulkintana. Kaikki tämä edel
lyttää hyvää yhteistyötä myös vesihallituksen
ja piirihallinnon välillä. Kun useimmilta vesipii
reiltä vielä toistaiseksi puuttuu riittävän merikel
poinen kalusto, on tässä Itämeren suojelutyössä
usein turvauduttava mm. merivartiostojen ja me
renkulkuhallituksen virka-apuun.

Myös vesihallituksella ja Merentutkimuslaitok
sella on koko vesihallituksen lyhyen olemassa
olon ajan ollut hyvä yhteistyö Itämeren suojelus
sa. Alkuvuosina molemmat laitokset keräsivät
näytteitä ns. vesiensuojetumatkoilla. jotka tehtiin
merentutkimusalus Arandalla. Työmenetelmien
ja tietorekisterien kehittyessä on kuitenkin voitu
luopua näistä usein pitkistä ja hankalasti toteut

tavissa olleista matkoista. Nykyään yhteistyötä
tehdään mm. erityisprojekteissa, luovuttamalla
seurantanäytteiden tietoja yhteiseen käyttöön
sekä osallistumalla yhdessä kansainvälisiin Itäme
ren suojelutyöhön kuuluviin työmuotoihin.

Miksi Itämereen joutuu
likaavia aineita
Ennen uskottiin, että meri on ihanteellinen jät
teiden hävittäjä — sinne voi johtaa ja upottaa
mitä vain ja kuinka paljon tahansa. Niinpä tiedot
mereen johdettujen jätevesien ja meriveden laa
dussa havaitwjen muutosten välisistä syy-yhteyk
sistä ovat lähes yhtä vanhoja kuin vesihallitus, siis
kovin nuoria. Rannikolla on asuttu vuosisatoja ja
teollisuuttakin on jo harjoitettu yli sata vuotta.
Tästä on ollut seurauksena yhä lisääntynyt jäte
vesien määrä, joka on kuormittanut rannikkojam
me. Tiedon karttuessa monet toiminnat on kui
tenkin todettu Itämeren tilalle, tai ainakin ranni
kolle ja sen asukkaille, haitallisiksi. Asiantilan
korjaamiseksi asutuskeskuksiin rakennetaan jäte
vedenpuhdistamoita ja purkuputkia, uudelle teol
lisuudelle asetetaan rajoituksia ja velvoituksia.
Köykäisemmin tiedoin perustetut vanhimmat te
ollisuuslaitokset investoivat uusiin puhdismslait
teisiin, prosessitekniikan muu ttamiseen tai joutu
vat anomaan apua — lisäaikaa tai peräti taloudel
lista tukea jätekysymystensä ratkaisemiseksi.

Vesihallinis tehtävänsä mukaisesti luovii näissä
erilaisissa vaatimuspaineissa pyrkien löytämään
Itämeren suojelun huomioon ottavia ratkaisuja.
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Näiden tulisi lisäksi olla toteuttamiskelpoisia ja
Suomen lakien, ennen kaikkea vesilain ja vesien
suojelulle asetettujen tavoitteiden mukaisia. On
nistuneiden ratkaisujen edellytyksenä on, että ve
sihallituksella on käytössään riittäviin tutkimus-
tuloksiin perustuva tieto vesiluonnon reagoinnis
ta erilaisiin päästöihin ja toimenpiteisiin. Lisäksi
tarvitaan likaajia velvoittavien toimien valvontaa.
Yhteisen Itämeren kannalta melkoinen vaikeus
on se, että tiedetään kovin vähän rannikkovesiin
joutuvien aineiden todellisista vaikutuksista muu
hun merialueeseen. Osa aineista pidättyy ikään
kuin rannikon suodattamana lähinnä pohjase
dimentteihin. Kysymys on suuria investointeja
vaativista puhdistamo- ym. hankkeista. Sen vuok
si on luonnollista tarkastella, missä määrin muut
Itämeren käyttäjät noudattavat samanlaisia vaati
muksia, mikä vaikutus muilla valtioilla on Itäme
ren tilaan ja missä määrin kukin maa olisi oikeu
tettu toimimaan omien aluevcsiensä sisällä otta
matta huomioon muita.

Tällaiset kyselyt alkoivat voimistua 1 970-luvun
alkupuolella ja johtivat nopeasti johtopäätök
seen — vastaus voidaan antaa vain Itämeren mai
den yhteistyönä. Tähän yhteistyöhön vesihallitus
Suomen vesiviranomaisena on osallistunut koko
toimikautensa ajan.

Käytännössä Itämeren maiden välinen vesien
suojelutyö alkoi Suomen ja Neuvostoliiton välise
nä Suomenlahtiyhteistyönä vuonna 1968. Vuon
na 1972 Suomi ja Ruotsi puolestaan solmivat
Pohjanlahden pilaantumisen tutkimista koskevan

yhteistyösopimuksen. Vihdoin vuonna 1974 kaik
ki scitserniin Itämeren maata allekirjoittivat Itä
meren merellisen ympäristön suojelua koskevan
yleissopimuksen, ns. Helsingin sopimuksen, joka
kattavuudessaan oli ensimmäinen ja ainutlaatui
nen kansainvälinen vesiensuojelusopimus maail
massa.

Suomenlahtiyhteistyö
Neuvostoliiton kanssa
Suomenlahden tilaa koskeva tutkimusyhteistyö
on osa laajempaa Suomen ja Neuvostoliiton vä
listä tieteen, teknologian ja kulttuurin vaihtoa.
Maiden välillä on jo yli kymmenen vuoden ajan
toiminut yhteinen Suomenlahtityöryhmä, jolla
on useita asiantuntijatason työjaostoja. 1-lel-
singin sopimuksen solmimisen jälkeen työ on
saanut uusia ulottuvuuksia. Siten yhä useammin
otetaan huomioon koko Itämeren puitteissa ta
pahtuva tiedonvaihto. Käytännön toiminta on
lisäksi käsittänyt erilaisten tutkimusvälineitten
ja niillä saatujen tulosten vertailua, yhteisten ve
siensuojelutietojen keräämistä ja julkaisemista
sekä myös henkilövaihtoa kuten luennoitsijoiden
vierailuja, työjaostojen kokouksia ja symposiu
mien pitämistä vuoroin kummassakin tnaassa.
Suomenlahtityönä on myös valmisteltu koko
Itämerta koskevia ehdotuksia. Uusimpia yhteis
julkaisuja on mm. vuoden 1979 aikana valmistu
nut kuormitusselvitys. Siihen on koottu tiedot
kummastakin maasta Suornenlahteen johdetuista
teollisuuden ja asutuksen jätevesistä sekä tär

SUOMEN RANNIKKOVESIIN JOUTUVA KUORMITUS
y.1979 tuhatta tonnia vuodessa

TYPPEA

Pohjaniohti 72,

[omenlahti 64,0

POSFORIA

[hjonlohtI 4,5

Suomenlahti 41

Kaikkialta rannikoira joutuu Itämereen runsaasti ryppeä
ja fosforia.

Itamercn osa-alueet.
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keimmistä jokien kautta mereen joutuvista ai
neista.

Vesihallituksen vesiensuojelun tilannekatsauk
sessa v. 1979 on todettu, että Suomenlahteen
kohdistuva kuormitus on 1970-luvulla vähenty
nyt. Suomen puoleisella rannikolla ovat useiden
asutuskeskusten sekä teollisuu siaitosten lähivedet
kuitenkin yhä huonossa kunnossa. Jätevesien

puhdistusta tehostamalla, valitsemalla paremmin
purkupaikkoja ja muilla vesiensuojelutoimenpi
teillä on jatkuva likaantuminen saatu aisoihin.
Eräin paikoin on hintana kuitenkin ollut lievem
min likaantuneen alueen laajeneminen.

Oman ongelmansa Itämeren vesiensuojelussa
muodostaa typpi. Lisääntyneen viemäröinnin
myötä sen aiheuttama vesistökuorma on jatku

SUOMEN RANN)XKOVESIEN HAVAINTOASEMAT 1979
O Rannikon seuranta-asema

Merentutkimuslaitoksen referenssiasema
Vesihalltuksen referenssiasema

Vesihallitus seuraa rannikkovesiä yhdessä Merentutkimuslaitoksen kanssa.
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vasti kasvanut. Tämä johtuu siitä, että tehokkaat
km uudet puhdistusmenetelmät on kehitetty lä
hinnä happea kuluttavien aineiden, fosforin ja
kiintoaincksen vähen tämiseen jätevesistä. Typen
poistamiseksi tunnetaan kyllä menetelmiä, mutta
vesiensuojelupoliittisesti katsoen asiassa on kaksi
suurta ongelmaa. Ensiksikin typen poistoa varten
tarvittavien laitteistojen rakentamis- ja käyttö-
kustannukset ovat paljon nykyisiä jätevedenpuh
distamoja kalliimpia. Siten typenpoistolaitteiden
rakentaminen merkitsee huomattavaa vesiensuo
jelun kustannuserää. Toinen ongelma on vieläkin
hankalampi. Lämpimänä kesäpäivänä voi paljain
silminkin havaita meressä vihreää puuroa, sini
leväkukintaa. Sen aiheuttavat levät, joilla on
kyky ottaa ilmakehästä veteen liuennutta typpeä.
Tämä toiminta on sitä kiihkeämpää, mitä vähem
män vedessä on ns. epäorgaanista typpeä yhdis
teinä, joita muut levät yleensä käyttävät. Epä
varmaa on, kannattaako ja missä määrin ryhtyä
kalliisiin jätevesien typenpoistohankkeisiin ennen
kuin tiedetään, ottaako Itämeri puhdistustoimin
poistettua typpeä vastaavan annoksen typpeä le
vien avulla ilmakehästä. Tätä selvitystyötä teh
dään parhaillaan Suomessakin monien laitosten
välisenä yhteistyönä.

Pohjanlahtiyhteistyö
Ruotsin kanssa
Pohjanlahti eroaa Suomenlahdesta paitsi poh
joisemman sijaintinsa ja kokonsa puolesta myös
mm. siinä, että kynnys lähes eristää sen muusta
Itämerestä. Pohjanlahtea voidaankin pitää erään
laisena Suomen ja Ruotsin yhteisenä järvenä.
Pohjanlahtisopimuksella on ollut merkittävä ve
siensuojelupoliittinen tavoite tämän yhteisen me
rialueen suojelemiseksi. Sopimuksen allekirjoitta
jat ovat vesihallitus ja Merentutkimuslaitos Suo
mesta sekä Ruotsin Valtion Luonnonhoitovirasto,
Statens Naturvrdsverk.

Pohjanlahtisopimuksen edellyttämää toimin
taa toteuttaa molempien maiden yhteinen Poh
janlahtikomitea. Seitsenvuotisen olemassaolonsa
aikana se on luonut vakiintuneet puitteet tiedon
vaihdolle. Vuosittain on valmistunut yhteinen
raportti kummassakin maassa käynnissä olevista
ja suunnitelluista Pohjanlahtea koskevista tutki
muksista. Heti komitean aloitettua työnsä käyn
nistettiin julkaistujen tutkimusten kartoitus, jon
ka tulokset koottiin bibliografiaksi vuonna 1977.

Komitean toiminnan tavoitteena on ollut sel
vittää Pohjanlahden tila sekä todeta siinä tapah
tuneet muutokset. Tarkoituksena on lähinnä sel
vittää ihmisen toiminnan vaikutuksia. Näin saata-
via tietoja voidaan käyttää hyväksi mm. suunni
teltaessa vesiensuojelutoimenpiteitä. Tietojen tar
kastelemiseksi ja johtopäätösten tekemistä varten
järjestetään seminaareja, joista ensimmäinen pi
dettiin vuonna 1978. Tämän seminaarin esitel
mistä laadittiin julkaisu, jossa on esitetty kum
massakin maassa Pohjanlahden pilaantumiskysy
mysten selvittämiseksi tehtyjen tutkimusten tu
lokset. Seminaarin johtopäätöksistä koottiin li
säksi erillinen yhteenveto.

Vuonna 1978 valmistui vesihallituksen ja
Ruotsin Luonnonhoitoviraston yhteistyönä en
simmäinen yhteenveto Pohjanlahteen kohdistu
vasta kuormituksesta. Raportti pyritään ajanmu
kaistamaan vuosittain. Samalla on tarkoitus tie
dottaa kummassakin maassa Pohjanlahden hyväk
si tehdyistä vesiensuoj elutoimenpiteistä, kuten
uusista jäteveden puhdistuslaitoksista. Tämä
kuormitusyhteenveto oli ensimmäinen laatuaan
Itämeren maiden keskeisessä suojeluyhteistyössä.
1970-luvun loppupuolella komitean puitteissa
tehtävä työ oli muutoinkin yhä enenevässä mää
rin suunnattu palvelemaan Itämeren maiden väli
sen suoj elusopimuksen toteuttamista. Pohjanlah
ti on nähty kuten Suomenlahtikin eräänlaiseksi
koealueeksi, jossa kahden maan viranomaisten
kesken pyritään mahdollisimman pitkälle tarkas
telemaan Itämeren suojelua kokonaisvaltaisesti.

Pohjanlahtitoiminnassa on Suomen luonnon
aarre, Saaristomeri, luettu kuuluvaksi Pohjanlah
teen. Alue on Suomen kansallista vesialuetta.
Saaristomerellä eri laitosten välinen yhteistyö
onkin tuottanut hyviä tuloksia. Näistä viimeisin
suurisuuntainen hanke oli ns. Saaristomeripro
jekti, johon vesihallituksen ja Turun vesipiirin
rinnalla osallistuivat mm. Merentutkimuslaitos ja
useita yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten
edustajia. Projektin tuottamia tietoja voidaan
hyödyntää mm. vesiensuojelutoiminnassa, asu
tuksen, teollisuuden, rakennelmien ja muiden ve
siluontoon kohdistuvien toimenpiteiden suunnit
telussa sekä alueen vaalimisessa ainutlaatuisena
kokonaisuutena. Alueen tavoitteena on asutus
keskusten läheisten alueiden likaantumisen ja re
hevöitymisen vähentäminen sekä saariston moni
naiskäytön, mukaan lukien virkistyskäyttö, tasa
painoinen ohjaaminen. Vesihallitus onkin jatku
vassa yhteistyössä eri toimenpiteitä suunnittele
vien ja toteuttavien tahojen kanssa turvatakseen
alueen vesiensuojelulliset tavoitteet ja vähentääk
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Planktonlevät ovat mikroskooppisen pieniä vedessä vapaasti keijuvia kasveja. Elektronimikroskooppikuvia levistä.

seen ilmenneitä haittoja.
Se, että Pohjanlahden rannikot ovat vanhaa

kulttuuriseuwa, jota on käytetty asutuksen,
maanviljelyksen ja myöhemmin myös teollisuu
den tarpeisiin, on aiheuttanut vuosikymmenien
mittaan vesiensuojelullisia ongelmia. Aiemmin ei
ole ollut käsitystä siitä, minkälaisen rasitteen esi
merkiksi puunjalostusteollisuuden jätevedet tai
jokiin huuhtoutuva eloperäinen aines Pohjanlah
teen joutuessaan aiheuttaa vesiluonnolle. Pohjan
lahden vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelu
onkin ollut tehtävä mittatilaustyönä, sillä Pohjan
lahden karuus, pitkä jääpeitteen kesto ja elope
räisen aineksen suuri määrä vedessä tekevät sen
poikkeuksellisen haavoitnivaksi verrattuna mui
hin Itämeren alueisiin. Ruotsissa onkin 1970-
luvun loppupuolella käynnistetty laajamittainen
tutkimus-, suunnittelu- ja toimenpidehanke, jo
hon koko Pohjanlahden suojelu kuuluu merkittä
vänä osana. Vesihallitus osallistuu eräisiin Suo
men kannalta hyödynnettävissä oleviin osahank
keisiin Pohjanlahtikomitean työn kautta, joskin
voimavaroj en puu te estää toistaiseksi käynnistä
mIstä yhtä laajoja erityisselvityksiä. Erityistä huo
miota on kuitenkin pyritty kiinnittämään vesis
töihin joutuvien myrkkyjen, mm. eräiden metalli
en, kulkeutumiseenja kertymiseen Pohjanlahteen.

Pohjanlahteen kohdistuvat vesiensuojelutoi
menpiteet ovat yleensä suuria investointeja vaa
tivia. Lisäksi tilan paraneminen itse merialueella
tai rannikollakaan ei ole nopea. Siten esimerkiksi

toimenpiteiden onnistumisen tai riittävyyden
arvostelu vaatii pitkäaikaista tutkimus-, seuranta-
ja selvitystyötä. Rohkaisevan esimerkin tarjoaa
kuitenkin Oulun edustan merialue, jonka ennen
lähes vuosittain toistuvat rehevöi tymishai tat kala
kuolemineen on saatu loppumaan voimakkailla
vesiensuojelu toimenpiteillä ja 1 ikaantunut alue
pienenemään ja toipumaan rasituksestaan.

Itämeriyhteistyö
seitsemän maan kesken
YK :fl ympäristönsuojelukonferenssissa vuonna
1972 Suomi teki aloitteen Itämeren maiden kes
ken solmittavasta merellisen ympäristön suojelu-
sopimuksesta. Suomen panos Itärnerityössä oli
jo aiemminkin ollut melko suuri, onhan Suo
mella ja Ruotsilla muihin maihin verrattuna pit
kälti Itämeren rantaviivaa. Ehdotus johti valmis
teluihin, joiden tuloksena kaikki Itämeren maat
allekirjoittivat Itämeren merellisen ympäristön
suojelua koskevan yleissopimuksen vuonna 1974.
Tämä ns. Helsingin sopimus on ensimmäinen laa
tuaan ja ainutlaatuinen siksi, että se kattaa kaik
ki Itämeren mahdollista pilaantumista aiheutta
vat toiminnat mukaan lukien mm. veden ja poh
jan käytön, tutkimuksen, upottamisen, meren
kulun jne.
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Sopimuksen soveltamisen valmisteluista on
huolehtinut Väliaikainen Itämerikornissio, jolla
on ollut kaksi pysyväluonteista työryhmää sekä
pieni sihteeristö Helsingissä. Kun sopimus vuoden
1980 aikana lopulta astuu voimaan viimeisenkin
Itämeren valtion ratifioitua sen, ei kovinkaan
suuria muutoksia ole odotettavissa komission
työskentelyyn ainakaan ensi vaiheessa. Tämä joh
tuu siitä, että Suomi sopimuksen isäntämaana on
käyttänyt merkittävää työpanosta sopimuksen
mukaisten toimintojen käynnistämiseksi jo enna
kolta niin kotimaassa kuin kansainvälisessä yh
teistyössäkin. Vesihallitus Suomen vesiensuojelu
viranomaisena on ollut jatkuvasti mukana erilai
sissa sopimuksen, komission, työryhmien ja mui
den yhteistyömuotojen valmistelutehtävissä.

Itämeren suojelun kannalta erääksi kiireelli
simmäksi työmuodoksi on katsottu vesiympäris
tölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöjen
rajoittaminen. Tähän puolestaan on liittynyt ky
symys siitä, mistä mitataan tällaisten aineiden pi
toisuuksia: mereen johdettavasta jätevedstä, siitä
vedestä, eliöistä tai pohjasedimentistä, joihin täl
laisia aineita jätevesien mukana joutuu, vaiko mo
lemmista. Tällaisia haitallisia aineita ovat esimer
kiksi DDr, PCB ja muut orgaaniset myrkyt sekä
raskasmetallit. Omat vaikeutensa on vielä öljy-
haittojen mittaamisessa ja torjunnassa.

Sopivien ohjearvojen kehittäminen on viime
aikoina nähty tarpeelliseksi yhtä hyvin jätevesien
sisältämien ainemäärien osalta kuin myös vesistä
mitattavien pitoisuuksien osalta. Vesihallirukses
sa on tätä tarkoitusta varten kerätty tiedossa ole
via aineistoja sekä valmisteltu erilaisia suositus-
ehdotuksia jo kansainvälisestikin käsiteltäviksi.

Vaikka ttämeriyhteistyönä saataisiinkin ai
kaan yhteisiä suosiniksia haitallisten aineiden me
reen päästämisen rajoittamiseksi, on päävastuu
vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta kui
tenkin kansallisella tasolla. Tässä taas vesihalli
tuksen rooli vesiensuojelusta vastuussa olevana vi
ranomaisena on ratkaiseva. Kansainvälisten suosi
tusten saaminen toteuttamiskelpoisiksi kaikissa
Itämeren maissa edellyttää puolestaan, että niissä
on tähän lainsäädännöllinen valmius. Tämä onkin
ollut merkittävä osa Suomessa toteutetusta Itä
meren suojelun valmistelutyöstä.

Näkyvä osoitus eri maiden samansuuntaisista
pyrkimyksistä Itämeren suoj elemiseksi on 1970-
luvun alkupuolella toteutunut DDT:n käytön lä
hes täydellinen lopettaminen. Tämän seuraukse
na on voitu vuosikymmenen loppupuolella osoit
taa tämän myrkyllisen yhdisteen pitoisuuksien
selvää laskua niissä Itämeren eliöissä, joista kor

keita arvoja aiemmin oli mitattu. Toisenkin or
gaanisen myrkyn PCB:n yhdisteiden päästöt on
jo pääosin pystytty eliminoimaan ja ensimmäi
siä merkkejä tilanteen korjaantumisesta Itämeren
kannalta odotetaan 1980-luvun alkupuolella.

Helsingin sopimuksen suositusten soveltami
nen käytäntöön edellyttää, että eri maissa nou
datetaan samansuuntaisia rajoituksia, koska hai
tallisimmat aineet leviävät aluerajoista riippu
matta koko Itämereen. Rajoituksista päättämi
nen puolestaan edellyttää, että vesiensuojelun
kannalta oleellisia tietoja on riittävästi saatavissa.
Tarvitaan mm. selvityksiä vesistön siedosta, eri
aineiden vaikutuksista mereen ja sen eliöihin
sekä tietoja hyvistä roimenpideratkaisuista, sekä
tarpeellisesta seurannasta ja valvonnasta.

Oleellisena osana Itämeren suojeluun kuuluvat
vesiensuojeluinvestoinnit. Tämä tarkoittaa niin
hyvin uusien asutus- ja teollisuusyksiköiden va
rustamista riittävillä jäteveden käsittelyvalmiuk
silla kuin vanhojen uusimista vesiensuojelullisia
tavoitteita vastaaviksi. Tässä tehtävässä vesih alli
tuksella on taloudellisen laman vuoksi ollut vai
keuksia vuosikymmenen loppupuolella. Samat
vaikeudet ovat heijastuneet myös Itämerta kos
kevan tutkimuksen, suunnittelun ja valvonnan
resurssien niukkuutena. Likaantuneiden rannik
koalueiden saaminen jälleen moninaiskäytön pii
riin ja uusien likaantumiskeskusten syntymisen
ehkäiseminen ovatkin merkittäviä työkohteita
kaikilla Suomen rannikoilla. Maamme vesiensuo
jelusta vastuussa olevan viranomaisen, vesihalli
tuksen, toiminnassa nämä tavoitteet otetaan
huomioon.

Helsingin sopimus sisältää myös säännökset
mm. laivojen aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemiseksi. Kansainvälisen merenkulun neu
voa-antavan järjestön IMCO:n säännöksissä Itä
meri luetaan erityisalueeksi, jota koskevat tiu
kemmat määräykset kuin valtameriä. Helsingin
sopimus noudattelee samoja suuntaviivoja kuin
tämän järjestön puitteissa tehtävä työ. Siten on
luonnollista, että vesihallitus on osallistunut
Itämeren suojelutyön puitteissa myös IMCO:n
toimintaan.

Flelsingin sopimuksen soveltamiseksi on 1970-
luvun lopulla aloitettu yhteinen Itämeren tilan
seuranta, jota maat toteuttavat koordinoidusti
toistaiseksi vain aavan meren havaintopaikoilla.
Ohjelmassa on lisäksi sovittu, että kukin maa pyr
kii kansallisilla rannikkovesialueillaan n oudatta
maan soveltuvin osin samoja seurantaperiaatteita.
Vesihallitus onkin pyrkinyt parantamaan kerättä
vien vedenlaarutierojen, seuranta-, velvoite- ja vai-
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vontahavain tojen, tarkoituksenmukaisuutta. Tä
ten pyritään koordinoimaan havaintojen teko
alueellisesti ja ajallisesti, varmistamaan havainto-
tulosten vertailukelpoisuus, sekä tarkastelemaan
tuloksia sekä alueittain osina että kokonaisuuk
sina. Tarkasteluissa pidetään lähtökohtana veden
tilan ajallisten ja paikallisten muutosten h avaitse
mista. Lisäksi pyritään kuormituksen ja tilan
muutosten välisten syy-yhteyksien selvittämiseen
sekä viimein tietoon kuormituksen ja rannikko-
vesien vaikutuksista koko Itämeren tilaan.

Yhteistä kansainvälistä seurantaohj elmaa suun
niteltaessa laadittiin Helsingin sopimuksen tarkoi
tuksiin alustava selvitys siitä, mitä Itämeren tilas
ta tiedetään eräiden tärkeimpien aineiden osalta.

Käytännön vesiensuojelutyössä tarvitaan kui
tenkin myös tietoja ihmisen toiminnan vaikutuk
sista sekä rannikkoalueisiin että koko Itämereen.
Siten vesihallitukselle on tärkeää, eRtä kansallis
ten syy-yhteysselvittelyjen rinnalle pyritään saa
maan myös suuria alueellisia kokonaisuuksia kos
kevia meren tilan arvioita.

Voimavarojen niukkuus 1970-luvulla on kui
tenkin asettanut omat rajoituksensa näiden tär

keiden tehtävien suorittamiselle. Eräitä yhteenve
toi a havaintoaineistoista on kuitenkin pystytty
laatimaan sekä Pohjanlahdelta että Suomenlah
delta. Lisäksi useimmissa rannikon vesipiireissä
on laadittu alustavia yhteenvetoja alueellisiksi
tarkasteluiksi, joita sitten on hyödynnetty Poh
janlahti-ja Suomenlahtiyhteistyössä.

Vesihallitus osallistuu myös laajemman, koko
Itämeren tilaa koskevan arvion laadintaan. Siinä
pyritään uusimpien tutkimustulosten valossa sel
vittämään, mitä tiedetään ihmisen vaikutuksesta
Itämeren nykyiseen tilaan.

Helsingin sopimuksen voimaan astuminen lisää
entisestään yhteistyön tarvetta Itämeren maiden
kesken. Jotta meren suojelun kannalta tärkeistä
vesiensuojelutoimenpiteistä voitaisiin sopia kaik
kia maita tyydyttävällä tavalla, kysytään kansal
lisilta vesiensu ojeluviranomaisilta ammattitaidon
lisäksi joustavuutta ja yhteistyöhalukkuutta sekä
kykyä ymmärtää erilaisista lähtökohdista synty
neitä tarpeita. Kansainvälisesti katsoen Suomella
on jo toimintakykyinen ja laajat valmiudet omaa
va järjestelmä, vesihallitus piiriorganisaatioineen.

- 1

Itämeren suojeLu vaadi yhteistyötä kansallisella ja kansahivälisetia tasoLLa.
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Vesihallinto henkilöstön
työympäristönä
Juhani Oinonen

Henkilöstön merkitys
Tehokkaan ja tuloksekkaan toiminnan edellytyk
senä on pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Toimintatavoitteita asetettaessa on muiden ta
voitteiden rinnalla otettava huomioon henkilös
tön tarpeet ja odotukset työympäristöään koh
taan. Vesihallinnossa tämä ymmärrettiin verrat
tain varhain. Ensimmäisistä toimintavuosistaan
lähtien on vesihallinnossa pyritty noudattamaan
aktiivista henkilöstöpolitiikkaa. Lähes välittö
mästi viraston perustamisen jälkeen käynnistet
tiin varsin laajamittainen tavoiteohjelma mm. si
säisen tiedotustoiminnan järjestämiseksi, koulu
tustoiminnan käynnistämiseksi, henkilöstösuun
nittelun luomiseksi ja perinteisen, johtajakeskei
sen henkilöstöohjauksen muuntamiseksi tavoite
johtamisen periaatteille rakentuvaksi. Yhteistä
uudistuksille oli pyrkimys avoimempaan ja va
paampaan toimintaympäristöön.

Vuosien varrella on henkilöstöä koskevia toi
menpiteitä ja kehittämissuunnitelmia täytynyt
kuitenkin tarkistaa ja käynnistää kokonaan uusia
kin tavoiteohjelmia. Yhtenä syynä sanottuun on
ollut yleisen ajattelutavan muuttuminen vuosi
kymmenen kuluessa. Henkilöstö ei enää katso
voivansa varauksettomasti hyväksyä työnantajan
yksipuolisesti laatimia toimenpidesuunnitelmia,
vaan henkilöstön on joko itse tai valitsemiensa
edustajien välityksellä päästävä osallistumaan ja
vaikuttamaan sitä koskevien suunnitelmien laa
dintaan ja toteuttamiseen. Viime aikoina on
myös vesihallinnon johto hyväksynyt tämän kat
santokannan varsin yleisesti.

Vesihallinnon on toiminnassaan otettava huo

mioon myös palkka- ja muita palvelussuhteen eh
toja koskevat säännökset. Virkaehtolainsäädän
nön aikaansaaminen ja siirtyminen virkaehtosopi
musjärjestelmään merkitsi virkamiehille vapaata
sopimuspolitiikkaa, jonka mukaisesti palvelussuh
teen ehdoista sovitaan keskitetysti virkaehtosopi
muksin. Sen jälkeen kun vesihallitus ja vesihallin
nossa edustettuina olevat henkilöstöjärjestöt so
pivat oman alansa työehtosopimukset, kuuluu
lähes jokainen vesihallinnon palveluksessa oleva
henkilö jonkin kollektiivisopimuksen piiriin.
Kumpaankin sopimusjärjestelmään kuuluva luot
tamusmiestoiminta edellyttää omalta osaltaan
työnantajaviranomaisen ja henkilöstön edustaja
na toimivan luottamusmiehen vuorovaikutusta
palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa sekä
myös muissa henkilöstöasioissa.

Vesihallinto kuuluu valtion työvirastoihin.
Tässä ominaisuudessa sen tehtävänä on myön
nettyjen määrärahojen turvin pyrkiä omalta osal
taan edistämään työllisyyden hoitoa. Henkilös
tön kannalta on ongelmaksi koettu valtiontalou
den rahoitusjärjestelmien lyhytjänteisyys. Tämä
on aiheuttanut erityisesti muilta kuin palkkaus
momentilta palkatulle henkilöstölle pelkoa varo
jen loppumisesta kesken toimintakauden ja sitä
kautta huolta palvelussuhteen jatkumisesta. Vesi-
hallinnon laajan ja moninaisen tehtäväkentän
vuoksi mainittu valtiontalouden hoidolle tyypilli
nen ilmiö on itse asiassa esteenä kaikelle suunni
telmalliselle ja kauaskantoiselle toiminnalle. Vesi
hallinnon tulee kuitenkin kantaa jatkuvasti eri
tyistä huolta oman henkilöstönsä eduista, jotta
vesihallinto kykenisi parhaalla mahdollisella ta
valla suoriutumaan tehtävistään.
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Henkilöstön mäarä ja rakenne
Vesihallinnon muodostaminen ja sen hoidetta
vaksi uskotut tehtävät synnyttivät tarvetta hen
kilöstön lisäämiseen ja henkilöstörakenteen mo
nipuolistamiseen. Nimenomaan vuosikymmenen
ensimmäisellä viisivu otisjaksolla vesihallinnon teh
tävät laajentuivat lähes vuosittain ilman, että sa
manaikaisesti olisi näitä moninaisia tehtäviä var
ten osoitettu uutta henkilöstöä. Niin ikään talous-
ja henkilöstöhallinnon toimintojen lisäykset ja
muutokset ovat aiheuttaneet puutetta henkilös
töstä. Tämä kaikki lienee ollut osasyynä siihen, et
tei henkilöstörakenteen monipuolistaminen ta
pahtuneesta kehityksestä huolimatta ole edennyt
riittävässä tahdissa.

Virkamieskunnan niukkuus suhteessa tehtä
vien määrään on omalta osaltaan edesauttanut
työsuhteeseen palkatun henkilöstön osuuden li
sääntymistä koko henkilöstöstä. Työsuhteen laa
jamittainen käyttö myös niissä tehtävissä, jotka
edellyttäisivät virkasuhdetta, on ollut epäjohdon
mukaista mm. palvelussuhteen ehtojen kannalta.
Periaate, jonka mukaan työsopimussuhteinen ei
voi toimia julkisen vallan käyttöä edellyttävissä
tehtävissä (mm. esittelytehtävät), on merkinnyt
osalle työsuhteista henkilöstöä epäoikeudenmu
kaista asemaa vastaavia tehtäviä suorittaviin vir
kamiehiin nähden. Myös määrärahojen riittämät
tömyydestä aiheutuvat haitalliset seu raamukset,
kuten lomautukset ja irtisanomiset, Ovat kohdis
tuneet työsuhteiseen henkilöstöön.

Henkilöstöhallinnon onnistumisen tasoa voi
daan kuvata henkilöstön määrän vaihtuvuuspro
sentilla. Tämä luku on vaihdellut vesihallinnossa
vuosikertomusten mukaan 5:stä 25:een ollen kor
keimmillaan vuonna 1974 keskusvirastossa. Tä
hän on monia syitä. Yksi keskeisin lienee ollut
noudatettu palkkauspolitiikka. Suhteettoman
korkeat vaihtuvuusluvu t aiheuttanevat viraston
toiminnallekin ylimääräisiä häiriöitä. Luonnolli
sesti vastikään palvelukseen otetun henkilön työ-
suoritus ei voi olla yhtä hyvä kuin pitempään pal
velleen työntekijän. Tämän vuoksi on myös vesi-
hallinnon edun mukaista, että se pystyy varmista
maan riittävän kilpailukyvyn työvoimasta suh
danteista riippumatta sekä turvaamaan oman,
ammattitaitoisen työvoiman pysymisen vesihal
linnon palveluksessa.

Laajan tehtäväkentän vuoksi vesihallinnon
henkilöstö on koulutuspohjaltaan ja ammattira
kenteeltaan tavanomaista keskusvirastoa moni
puolisempi. Pyrkimykset ratkaisuvallan siirtämi
seksi keskusvirastolta piirihallintoon edellyttäisi-

vät ehkä kuitenkin vesipiirien henkilöstöraken
teen monipuolistamista entisestäänkin. Ammatti-
ryhmien ja henkilöstöjärjestöjen keskinäiset erot
tavoitteissa lienevät jossain määrin vaikeuttaneet
sanotun kehityksen kulkua. Ratkaisemattomana
ongelmana on yhä henkilöstön oikeudenmukai
sen urakeh itykscn turvaaminen. Tässä suhteessa
kehitys ei vesihallinnossa ole edennyt yhtä ripe
ästi kuin joissakin muissa virastoissa ja laitoksissa.

Henkilöstön määrän ja rakenteen pysyttämi
nen toiminnan edellyttämällä tasolla on osoittau
tunut varsinkin viime vuosina vaikeaksi ongel
maksi. Muun muassa vuoden 1978 tulo-ja meno
arviossa lakkautettiin valtion säästötoimenpiteillä
vesihallinnosta lukuisia virkoja ja toimia. Järjes
telyvaltuuslain suomat mahdollisuudet ovat käy
tännössä jääneet vähäisiksi. Tulo- ja menoarvion
rakenne on henkilöstöhallinnon kannalta koettu
haitalliseksi lukuisine erityismomentteineen ja
henkilöstökiintiöineen. Pitäisi pyrkiä siihen, että
pysyviä tehtäviä hoitava henkilöstö olisi palkattu
yksinomaan palkkausmomentilta ja että muu
toinkin palvelussuhteen ehdot turvaisivat henki
löstön kehittymisen työssään ja varmistaisivat
häiriöttömän palvelussuhteen jatkumisen.

Osallistumisjärjestelmät
Virastodemokratia. Valtioneuvoston tammikuus
sa 1974 vahvistaman puitemallin mukainen viras
todemokratiatoiminta käynnistyi vesihallitukses
sa ja neljässä vesipiirissä 1.5.1976. Vesihallinnon
voidaan katsoa toimineen virastodemokratiatoi
minnan käytännön toteutuksen uranuurtajana,
sillä ensimmäinen virastokohtainen ohjesääntö
hyväksyttiin juuri vesihallintoon. Virastodemok
ratian tarkoituksena on antaa vesihallinnon hen
kilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työyhtei
söään, työtään ja työnsä toteuttamisehtoja kos
kevaan päätöksentekoon. Virastodemokratia on
merkinnyt henkilöstön työpanoksen ja vaikutus-
mahdollisuuden lisääntymistä sitä koskevien asi
oiden suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Henkilöstön edustajista koostuvat henkilöstö
neuvostot, joita on vesihallinnossa yhteensä
14, muodostavat virastodemokratiatoiminnan
rungon. Henkilöstön edustus neuvostoissa on
kiintiöity henkilöstöjärjestöittäin. Mahdollisten
vaaLien järjestäminen on siten jätetty kunkin hen
kilöstöjärjestön harkintaan. Pintapuolisesti epä
demokraattiselta vaikuttava valintatapa on itse
asiassa osoittautunut käytännössä varsin onnis
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Työtapaturmien kehitys vuosina 1970—1978 sataa työn
tekijää kohti.

tuneeksi ratkaisuksi. Varsinainen päätäntä- tai
toimeenpanovalta henkilöstöneuvostoilta toistai
seksi puuttuu, mutta antamalla lausuntoja mm.
pitkän tähtäyksen suunnitelmista, tulo- ja meno
arvioesityksistä, koulutussuunnitelmista sekä te
kemällä esityksiä ja aloitteita neuvostot pyrkivät
vaikuttamaan vesihallinnon toimintaan ja toimin
taperiaatteisiin. Henkilöstöneuvostojen vaikutus
vesihallinnon päätöksentekoon on kuitenkin
osoittautunut käytännössä verraten heikoksi.
Keskeiseksi on koettu lisääntynyt informaatio
vesihallinnon toiminnasta ja vireillä olevista ke
hittämishankkeista.

Vesihallinnon johdon ja henkilöstöneuvosto
jen edustajista koostuvat yhteistyökomiteat muo
dostavat toisen keskeisen tason virastodemokra
tiatoiminnassa. Näiden tehtävinä ovat asiakohtai
set suositukset viralliselle päätöksenteolle. Vesi-
hallinnon yhteistyökomitean keskeisimpänä teh
tävänä on virastodemokratiatoiminnan ja henki
löstöpoliittisen ohjelman toteutuksen seuranta.
Yhteistyökomiteoilla on tärkeä rooli yhteydenpi
dossa vesihallinnon johdon ja henkilöstön välillä.
Johtopäätöksiä vesihallinnon virastodemokra

tian tuloksellisuudesta ei voida tehdä tässä vai
heessa. Lukuunottamatta joitakin arviointeja
niukkojen voimavarojen epätaloudellisesta käy
töstä sekä osallistumisjärjestelmien päällekkäisyy
destä, ovat vesihallinnon johdon virastodemok
ratiaa koskevat kannanotot olleet yleisesti ottaen
positiivisia ja toimintaa tukevia.

Henkilöstön, lähinnä henkilöstöjärjestöjen
edustajien, puolelta on tuotu esiin näkemyksiä,
ettei virastodemokratia ole vastannut siihen koh
distettuja odotuksia. Lausunnonantomenettelyä

on arvosteltu siksi, ettei se ole vaikuttanut odo
tusten mukaisesti lopulliseen päätöksentekoon ja
ettei lausuntojen merkityksestä ole saatu riittä
västi palautetietoja. Tämän vuoksi henkilöstö pi
tää tärkeänä osallistumista asioiden käsittelyyn jo
niiden valmisteluvaiheen aikana. Niin vesihallin
non johdon kuin myös henkilöstön edustajien
yhteinen toteamus on ollut, ettei henkilöstö ko
konaisuudessaan, lukuisista koulutus- ja valistus
tilaisuuksista huolimatta, tunne sitä mielenkiin
toa ja omaa sitä aktiivisuutta virastodemokratiaa
kohtaan kuin toimintaa käynnistettäessä yhtei
sesti oli arvioitu.

Työyhteisön toimintatehon ja tasa-arvon li
säämiseksi virastodemokratiajärjestelmä tarvit
see onnistuakseen myös muita keinoja. Työ- ja
virkaehtolainsäädännön kehittäminen, henkilös
töhallinnon kehittäminen ja johtamismenetel
mien uudistaminen tarjoavat tavoitteiltaan varsin
yhteneväisiin päämääriin johtavia ratkaisuja.

Työsuojelun valvonta. Työsuojelun yhteis
toimintasopimus vesihallinnossa allekirjoitettiin
18.12.1974 vesihallituksen ja kahdeksan henki
löstöjärjestön välillä. Tämän sopimuksen mukaan
on vesihallinakseen ja kuhunkin vesipiiriin nimet
ty työsuojelupäällikkö ja valittu työsuojeluval
tuutetut sekä asetettu työsuojelutoimikunnat.
Lisäksi sopimuksessa sovittiin vesihallituksen yh
teydessä toimivan 8-jäsenisen työsuojelukeskus
toimikunnan perustamisesta, jonka tehtävänä on
avustaa työsuojelun kehittämisessä ja toimia työ
suojelun yhtenäistämiseksi vesihallinnossa sekä
yhdyssiteenä ja neuvottelevana toimielimenä työ
suojeluviranomaisten, työnantajan ja järjestöjen
välillä.

0
0

0
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Eri työskentelypaikkoja on tarkkailtava säännöllisesti ja
seurattava niiden kehitystä työn turvallisuuden ja ter
veellisyyden kannalta.
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Työsciojelutoiminnan yhtenäistyminen 1970-
luvulla ja työsuojelun valvonta merkitsevät pyr
kimystä mm. au tomaatiosta, rationalisoinnista
ja koneellistumisesta aiheutuvien tcrveydell isten
haittatekijöiden huomioon ottamiseen työn to
teutuksessa ja suunnittelussa. Työsuojeluasioiden
hoito edellyttää vesihallinnossa varsin usean työ-
alan tuntemusta, siltä työskentelyolosuhteet vesi-
hallinnossa ovat varsin moninaiset: maa- ja vesi
rakennustyömaat, korjaamot, varastot, laborato
riot, maasto-olosuhteet ja toimistot. Kukin niistä
muodostaa oman ongelmakokonaisuu tensa. Työ
suojelutoiminnan tuloksellisuus on paljolti riip
puvainen taloudellisista voimavaroista, mutta se
riippuu myös työsuojeluorganisaation toiminta-
mahdollisuuksista.

Kuvan vesihallinnon työsuojelun tasosta anta
vat työtapaturmaselvitykset. Työtapaturmia sat
tui 100 työntekijää kohti 7,8 vuonna 1970 ja
5,2 vuonna 1978. Vastaava luku vuonna 1974 oli
koko valtionhallinnossa 7,5. Vuosina 1970—1976
kaikista vesihallinnossa sattuneista työtapatur
mista muodosti kolme viidettäosaa liukastumi
sista, kompastumisista ja kaatumisista sekä satut
tamisista kiinteisiin tai liikkuviin esineisiin. Kuo
lemaan johtaneita työtapaturmia on mainittuna
aikana sattunut kuusi. Työolosuhteiden tilaa on
pyritty kartoittamaan myös kyselylomaketutki
muksin ja työpaikkakuvauksin. Tulokset ovat
pitkälti yhteneväisiä valtion vuoden 1975 työolo
selvityksien kanssa, joiden mukaan yleisimpiä
haittoja ovat veto, kuumuus, kylmyys sekä läm
pötilojen vaihtelut.

Työsuojelullisten näkökohtien huomioon ot
taminen on ensiarvoisen tärkeätä työskentely-
olosuhteiden suunnittelussa. Vesihallinnossa on
pyritty parantamaan työskentelyolosuhteita mm.
korjaamotilojen ja laboratorioiden uudishankkei
den yhteydessä. Henkilöstön työkyvyn ja työn
motivaation ylläpitäminen samoinkuin vesihallin
non toiminnan tuloksellisuus edellyttävät, että
työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät
tekijät ja olosuhteet saatetaan vesihallinnossa
mahdollisimman hyviksi.

Henkilöstöpolitiikka
Vesihallinnon henkilöstöpolitukan kehittäminen
oli vireillä jo vesihallinnon taloudellishallinnolli
sen kehittämistoiminnan yhteydessä 1 970-luvun
alussa. Tuolloin toimineen projektin tehtävänä
oli valmistella ehdotukset vesihallinnon henkilös

töhallinnon, henkilöstösuunnittelun, koulutuk
sen, tvöehtojen, dcmokraattisten osallistumisjär
jestelmien ja sisäisen tiedotustoiminnan kehittä
miseksi. Valtionhallinnossa vallinneet asenteet ja
riittävien valmiuksien puuttuminen olivat lähinnä
syynä siihen, että henkilöstöpoliittisen ohjelman
valmistuminen lykkääntyi usealla vuodella. Vaik
kei tuloksena saatukaan aikaan kokonaisvaltaista
ohjelmaa, laati projekti ehdotukset henkilöstö-
suunnittelun, koulutuksen ja sisäisen tiedotustoi
minnan kehittämiseksi.

Henkilöstöpolitiikalla ymmärretään ja tarkoi
tetaan nykyisin kaikkia niitä päämääriä ja peri
aatteita, joiden mukaisesti hcnkilöstöasioita vaI
tionhallinnossa hoidetaan. Tämäntasoiset ohjel
mat on nähty hyväksi laatia yhteistyössä työn
antajan ja henkilöstön kesken. Tälle periaatteelle
rakentui myös vesihallinnon henkilöstöpoliittista
ohjelmaa vuonna 1976 laatimaan asetetun työ
ryhmän kokoonpano.

Vesihallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman
laatimisen virikkeinä nähtiin työryhmässä työs
kentelyn alkuvaiheissa mm. pyrkimys viraston
toiminnan ja toimintaedellytysten sekä henkilös
tön kokemien tarpeiden ja näkemysten toisiinsa
sopeuttamiseen, vallinnut suhteellisen suuri hen
kilöstön vaihtuvuus ja työvoimaresurssien niuk
kuus sekä virastodemokratiatoiminnan käynnis
tymisestä aiheutuneet kehittämistarpeet. Lopul
linen ohjelma on työryhmän neuvottelutulos,
jonka vesihallitus on omalta osaltaan 24.1.1979
hyväksynyt henkilöstöasioiden toimintapolitii
kakseen. Tässäkin asiassa vesihallinnossa toimit
tim ripeän oma-aloitteisesti, sillä virastokohtais
ten henkilöstöpoliittisten ohjelmien valmistelu
työ on valtioneuvoston toimesta käynnistetty
vasta vuoden 1979 lopulla annetulla päätöksellä.

Henkilöstöpoliittinen ohjelma sisältää lukui
san määrän eriasteisia kannanottoja henkilöstö-
asioiden hoidon päämääristä ja periaatteista vesi
hallinnossa. Yh teistoimintaperiaatteen mukaisesti
ohjelmassa on pyritty ottamaan huomioon toi
saalta vesihallituksen varsinaisten tehtävien suo
rittamisesta ja työnantajaroolista johtuvat tarpeet
sekä toisaalta henkilöstön odotukset ja tarpeet
työn sisällön, henkilöstöpalveluiden ja työolosuh
teiden kannalta. 1 lenkilöstöpoliittisen ohjelman
tarkoituksena on lisätä johdonmukaisuutta ja
suunnitelmallisuutta vesihallinnon henkilöstöhal
linnossa. Sitovuudeltaan ohjelma on verrattavissa
muihin vesihallituksen hyväksymiin toimintapo
luttisiin kannanottoihin, kuitenkin siten, että oh
jelman toimeenpanon seuranta on uskottu vesi
hallinnon ja henkilöstön edustajista koostuvalle
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vesihallinnon yhteistyökomitealle. Tällä tavoin se
on kiinteässä yhteydessä virastodemokratiatoi
mintaan. Ohjelman tulee nivoutua myös vesihal
linnon toiminnan suunnitteluun siten, että vesi-
hallinnon toimintasuunnitelmiin sisällytetään vuo
sittain ehdotukset ohjelman toteutuksen vaati
mista toimenpiteistä.

Sosiaalitoiminta
Monet sosiaalitoimintaan kuuluvat henkilöstön
taloudelliset etuudet puuttuvat vesihallinnosta,
kuten ne yleensäkin puuttuvat keskusvirastoilta.
Lakisääteisten sekä työ- ja virkaehtosopimusten
edellyttämien toimintojen (mm. työolosuhteet,
työterveyshuolto, suojavaatetus) ohella vesihal
linnon sosiaalitoiminta on suuntautunut pääasi
assa henkilöstön oma-aloitteisuuden ja vapaa
ehtoisuuden varaan rakentuvaan toimintaan ja
sen tukemismahdollisuuksiin.

Työterveyshuolto. Vuonna 1974 valmistu
neen valtion työterveyshuollon periaateohjelman
yhtenä keskeisenä tavoitteena on työterveys
huollon palveluiden saattaminen yhdenmukaisik
si kaikille samoissa työolosuhteissa toimiville pal
velussuhteen laadusta riippumatta. Työterveys
huollon toimintamuotoina ovat mm. työympä
ristön suunnittelu ja työhygienia, ergonomia,
terveystarkastukset, henkilöstösuunnittelu ja hen
kilöstöpolitiikka sekä kuntouws. Sen sijaan var
sinaisen sairaanhoitotoiminnan ei enää nykyisin
katsota kuuluvan työterveyshuollon piiriin.

Työterveyshuollon lakisääteistäminen vuonna
1978 merkitsi edellytysten luomista työterveys
huollon kehittämiseksi myös valtion työpaikoilla,
sillä kaikki toimialat, myös valtionhallinto, tu
levat 31.3.1983 mennessä työterveyshuollon pii
riin. Lainsäädäntö ei kuitenkaan koske eikä siten
muuta työsuhteisen henkilöstön sairaanhoitoon
liittyviä etuisuuksia. Vesihallinnon työterveys
huollon nykytilasta ja sen kehittämisestä on
vastikään valmistunut laajahko selvitys toimen
pide-esityksineen. Tehdyt ehdotukset merkitse
vät huomattavaa parannusta henkilöstön työ
terveyshuollon järjestämiseen.

Työterveyshuoltoa sivuaa vuodelta 1976 oleva
valtioneuvoston päätös päihteiden haittatekijöi
den vähentämisestä valtionhallinnossa. Sen perus
teella vesihallintoon on laadittu hoitoonohjaus
järjestelmä päihdeyhteyshenkilöverkostoineen.

Urheilu- ja virkistystoiminta. Vesihallituksessa
toimii vuonna 1971 perustettu erityinen urheilu-

ja virkistystoimikunta tehtävänään koordinoida,
kehittää ja ohjata keskusviraston urheilu- ja vir
kistystoimintaa. Vastaavia toimikuntia on sittem
min perustettu myös vesipiireihin. Toiminnassa
on pyritty kiinnittämään varsinaisen urheilutoi
minnan harrastamisen rinnalla huomiota henki
löstön fyysistä ja psyykkistä kuntoa ylläpitäviin
toimintoihin. Vesihallinnon tuki harrastus- ja vir
kistystoiminnalle on ehkä juuri taloudellisten
voimavarojen niukkuuden vuoksi jäänyt vaati
mattomaksi. Se on käsittänyt etupäässä toimin
taan tarvittavien tilojen varaamista ja normaaleis
ta työtehtävistä vapauttamista kerran kalenteri-
vuodessa järjestettäviä yhdistettyjä kuntoilu- ja
koulutustilaisuuksia varten. Toimintaa varten on
vuodesta 1979 lähtien osoitettu tulo- ja menoar
viossa varoja — määrältään tosin täysin riittämät
tömästi.

Henkilöstökoulutus
Henkilöstökoulutuksen tulee tähdätä henkilöstön
kehittämiseen, uralla etenemiseen ja mahdolli
suuksien luomiseen siirtyä uusiin ja vaativampiin
tehtäviin. Vesihallinnossa on sisäistä henkilöstö-
koulu tusta järjestetty viraston perustamisesta
saakka. Suurin osa annetusta koulutuksesta on
liittynyt välittömästi vesihallinnon tehtävien hoi

Henkilöstölle vuoden 1979 syksyllä osoiterun otanta

dedustelun mukaan vastanneista 1/4 ilmoitti harrastus
muodokseen tntopal1on. Urheilu- ja virkistystoimintaa
kehitettäessä on huomiota kiinnitettavä eri toiminta-
muotojen tasapuoliseen jakaantumiseen harrastajaryh
mien kesken ja turvattava tarvittavat toimintaresurssit.
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tamiseen. Vuotuinen koulutus on vakiintunut
4—6 oppilaspäivään kutakin palkattua pysyväis
luonteista henkilöä kohti.

Vesihallinnon henkilöstökoulutuksessa on hen
kilöstön taholta pyritty kiinnittämään huomiota
oppimistavoitteiltaan entistä syvällisemmän kou
lutuksen järjestämiseen ja koulutuksen antaman
lisäpätevyyden huomioon ottamiseen työtehtä
vien suunnittelussa ja uralla etenemisessä. Samoin
henkilöstö on asettanut tavoitteeksi koulutuksen
aikaisempaa tasaisemman jakaantumisen koko
henkilöstön kesken ja koulutustarpeen objektiivi
sen selvittämisen. Jotta vesihallinnon henkilöstö-
koulutus muodostuisi kaikin puolin mahdollisim
man korkeatasoiseksi, on henkilöstö korostanut
vesihallituksen ja henkilöstön edustajista koostu
van yhteisen toimielimen perustamisen tarpeelli
suutta.

Vesihallituksen järjestämien sisäisten koulu
tustilaisuuksien lisäksi vesihallinnon henkilöstö
on saanut täydennyskoulutusta valtionhallinnon
muiden toimintayksiköiden ja valtionhallinnon
ulkopuolisten yksiköiden järjestämänä. Työmark
kinakoulutusta koskevien työ- ja virkaehtosopi
musten myötä on työmarkkinajärjestöjen antama
koulutus mm. työsuojelusta, virastodemokratias
ta ja luottamusmiestoiminnasta kasvanut viime
vuosina merkittävästi.

Vesihallinnon tehtävien hoitoon liittyvän kou
lutustoiminnan kehittämisestä ja koulutustoimin
nan periaatteista laadittu työryhmäehdotus sel
kiyttänee ainakin osittain vesihallinnon koulutus-
toiminnassa vallitsevaa tilannetta.

Pereh dyttämiskoulutuksella pyritään anta
maan kaikille vesihallintoon tuleville uusille tai
vesihallinnossa tehtäviään ja toimintayksikköään
vaihtaville henkilöille riittävät edellytykset tehtä
vien hoitamiseksi, työyhteisössä toimimiseksi
sekä näiden kehittämiseen osallistumiseksi. Pe
rehdyttämiskoulutuksesta vastaavat lähinnä esi
miehet ja erikseen toimintayksiköihin nimetyt
perehdyttäjät.

Sisäinen tiedotustoiminta
Sisäisen t]edotustoiminnan päämääränä on antaa
ja saada työhön ja palvelussuhteen ehtoihin liit
tyviä tietoja sekä parantaa johdon ja muiden esi
miesten sekä henkilöstön keskinäistä yhteistyötä.
Sisäinen tiedotustoiminta ja sen järjestäminen
ovat osa virastodemokratiatoimintaa ja sen suora
nainen edellytys. Vastuu hallintoyksikön sisäisen
tiedotustoiminnan organisoimisesta on viime kä
dessä yksikön ylimmällä johdolla.

Vesihallinnossa on julkaistu omaa henkilöstö-
lehteä jo 1970-luvun alusta saakka. Vesiväki-leh
den myönteinen vastaanotto on johtanut sittem
min myös piirikohtaisten henkilöstölehtien jul
kaisemiseen. Keskusvirastossa on tiedonkulkua
pyritty nopeuttamaan entisestään syksystä 1974
lähtien kerran viikossa ilmestyvällä viikkotiedot
teella. Toimitusneuvoston työskentelyn tulok
sena on henkilöstön osuus ja sen tarpeiden huo

Päaosa henkilöstökoututuksesta on järjestetty vesihailinnon sisäisenä koulutuksena, jonka tavoitteena on edistää vesi
hailinnon tehtävien hoitoa. Henkilöstön kannalta koulutuksen tulee johtaa myös pätevöitymiseen työtehtävissä ja
etenemiseen uralla.
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mioon ottaminen Vesiväki-lehden toimituksessa
parantunut. johdonmukainen ja suunnitelmalli
nen henkilöstölehtien toimittaminen, erityisesti
Vesiväki-leliden kohdalla edellyttää, että henki
töstölehtiä toimitetaan sovitun ja ennalta määrä
tyn toimituspolitiikan mukaisesti.

Fienkilöstölehtien ohella on tiedonkulun var
mistamiseksi käytettävä myös muita sisäisen tie
dotustoiminnan keinoja. Vesihallinnossa näihin
ovat kuuluneet erilaiset materiaali- ja aikakausi
lehtikierrot sekä yksikkökohtaisten ilmoitustau
lujen hyväksikäyttö. Keskinen sija sisäisen tiedo
tustoiminnan onnistumiselle on tiedonvälitystä
hoitamaan määrätyillä tiedotusyhdvshenkilöillä.
Heillä tulee olla takanaan johdon ja henkilöstön
tuki. Virastodemokratian käynnistyminen on vä
hin erin yleistänyt työyksikkökokoukset, joissa
voidaan vapaamuotoisesti käsitellä henkilöstöä
kiinnostavia asioita ja turvata välitön yksikön
johdon ja henkilöstön välinen tiedontarve.

Vesihalljnnon sisäisen tiedotustoiminnan to
teuttaminen ja sen kehittäminen perustuu ensi
sij assa eri henkilöstöryhmien tiedontarpeeseen.
Tämän mukaisesti tietoa on annettava riittävästi
ja mahdollisimman nopeasti niille, joita se koskee.
Tavoitteena tulisi olla, että tietoja annettaisiin
myös valmisteltavista asioista, kuten toiminta- ja
taloussuunnitelmista ja toimintaan oleellisesti vai
kuttavista valmisteilla olevista asioista. Tehok
kaan toiminnan ylläpitäminen ja suotuisan työs
kentelyilmapiirin luominen edellyttävät, että
henkilöstö on hyvin perillä vesihallinnon asioista.
Mahdolliset tiedonkulun esteet tulee pyrkiä pois
tamaan sisäisen tiedotustoiminnan eri keinoin.

Henkilöstö ja vesihallinto
Vesihallinto on koko kymmenvuotisen toimin
tansa ajan ollut yleisen mielenkiinnon kohteena.
Vesihallinto on saanut toiminnastaan sekä tunnus
tusta ja arvonantoa että arvostelua, mikä on koh

distunu t ni iii vesihall i nnon organisaati oon kuin
myös sen tehtäväksi annettuihin toirnintoihin.
jo ennenkuin vesihallinnon tehtäväkenttä oli

kaikilta sen nioninaisitta osiltaan edes täysin sel
keytynyt, ehdotettiin vuoden 1972 toisessa Ii
sämenoarviossa vesihallituksen siirtämistä sisä
asiainministeriön alaisuuteen. Toimenpide herätti
henkilöstössä ymmärrettävää rauhattomuutta. Se
sai myös vesihallinnon henkilöstöjärjestöt edus
kuntaryhmille osoittamassaan kirjelmässä tuo
maan julki huotestumisensa mahdollisesta vesiasi
oiden uudelleenhajoittamisesta ja korostamaan
vesiasioiden keskitetyn ja tehokkaan hoitamisen
tähdellisyyttä. Niin ikään muutosta nykyiseen
merkitsisi valtion keskushallintokomitean tekemä
esitys ympäristöministeriön perustamisesta. Mer
kitystä vaille ei jääne myöskään eduskunnan lau
suma ympäristönsuojeluministeriön perustami
sesta. Pelkistettynä edellä olevista ehdotuksistaja
toteamuksista kuvastunee itse asiassa vesihallin
non keskeinen asema ja sen tehtävien tärkeys yh
tenä maamme luonnonvaroja hoitavana viran
omaisena.

Itse henkilöstöllä on varsin rajoitetut mahdol
lisuudet vaikuttaa vesihallinnon tulevaisuuteen.
Henkilöstön rooli on siinä, että se toimeenpanee
ja vastaa niistä käytännön tehtävistä, jotka vesi
hallinnolle on annettu. Tähän vesihallinnon ben
kilöstöllä lienee laajan koulutuspohjan, monipuo
lisen ammattirakenteen sekä korkean ammattitai
don ja hyvän suorituskyvyn ansiosta mitä par
haimmat mahdollisuudet.

Vesihallinnon henkilöstö edellyttää, että sen
tarpeet ja odotukset otetaan tasapuolisesti ja
mahdollisimman pitkälti huomioon. Palvelussuh
teen jatkumisen turvaamisen lisäksi tulee henki
löstön työympäristöä kehittää siten, että se takaa
henkilöstölle hyvät työskentelyolosuhteet ja par
haan mahdollisen työmotivaation sekä hyvät so
siaaliset olosuhteet tuloksekkaaseen työskente
lyyn. Toiminnan muutoksista ja toimintaperiaat
teista on henkilöstölle tehtävä selkoa, jotta vesi-
hallinnon henkilöstö kykenisi suoriutumaan teh
tävistään yhteiskuntaa tyydyttävällä tavalla.
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