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LUKIJALLE
Vesi- la ympäristöhallinnolla on nyt takanaan en
simmäinen kokonainen toimintavuosi. Tämän vuo
den aikana hallinnon asema ja tehtävät ovat täs
mentyneet. Vesi- ja ympäristöhallinnon sisäiseen
organisaatioon on tehty ne muutokset, joita uudet
tehtävät ja pyrkimys toiminnan tuloksellisuuden
parantamiseen ovat vaatineet. Vuoden aikana on
saatettu päätökseen myös keskustelu vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitoksen asemasta. Tutkimuslai
tos tulee toimimaan edelleen vesi- ja ympäristö-
hallituksen yhteydessä.

Vesi- ja ympäristöhallinnon uudelleen järjestelyyn
liittyviä tavoitteita on vuoden aikana johdonmukai
sesti toteutettu. Tehtävien ja toimivallan siirtämistä
keskusvirastösta vesi- ja ympäristöpiireihin on jat
kettu. ]ätehuoltoa, alusöljyvahinkojen torjuntaa la
ympäristöntutkimusta koskevien uusien tehtävien
hoitoa on kehitetty tarpeiden ja tavoitteiden poh
jalta. Myös vesi- la ympäristöhallituksen henkilös
tön supistamista koskevan ohjelman toteuttamista
on jatkettu. Henkilöstön tarve tulisi kuitenkin arvioi
da uudelleen ottaen huomioon tehtävien laajene
minen ja monipuolistuminen.

Kun pitkäaikainen keskustelu viraston asemasta a
tehtävistä on nyt päättynyt, on mahdollista keskit
tyä toiminnan kehittämiseen. Kuluvan vuosikymme
nen loppuun mennessä on tarkoitus saada valmiik
si tietojärjestelmiä ja autom aattista tietolenkäsitte
lyä koskeva laaja kehittämisprojekti. Tutkimuksen ja
suunnittelun kehittäminen ja näiden toim intolen
voimavarojen olennainen lisääminen on tärkeä
edellytys toiminnan laadullisen tason nostamiselle
ja ympäristönsuojeluongelmien entistä paremmalle
hallin nalle. Vesi- ja ympäristöpiirien päätösvaltaa
a vastuuta toiminnan tuloksellisuudesta tulee edel
leen lisätä asetettulen tavoitteiden mukaisesti. Tä
mä yhdessä muiden vesi- ja ympäristöhallinnossa
tapahtuvien muutosten kanssa asettaa toiminnan
suunnittelulle ja johtamiselle tavallista suurempia
vaatimuksia.

Vesi- ja ympäristöhallinnon toiminnan kehittämisen
kannalta on tärkeää, että toimintaan liittyviä yleisiä
yhteiskunta-, ympäristö- ja elinkeinopoliittisia ta
voitteita voidaan täsmentää. Mm. vesiensuojelulla

Kansainvälisten yhteyksien ylläpitäminen a kehittä
minen on olennaisen tärkeää vesi- ja ympäristö-
hallinnon laajentuvaa tehtäväkenttää hoidettaessa.
Samalla on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota
kansainvälisen yhteistyön tuloksellisuuteen. Yhteis
työlle tulee pyrkiä löytämään muotoja, joissa hyöty
molempien tai kaikkien osapuolten kannalta on
mahdollisimman suuri.

Vesi- ia ympäristöhallinnon vuoden 1987 toimintaa
koskeva kertomus on uudistettu sekä painoasultaan
että rakenteeltaan. Toimintakertomuksen toivotaan
välittävän entistä paremmin tietoa vesi- ja ympä
ristöhallinnon yhteistyökumppaneille jo kaikille niil
le tahoille, jotka ovat kiinnostuneita hallinnon toi
minnasta.

tulee olemaan edelleen niin suuria taloudellisia ja
yhteiskunnallisia vaikufuksia, että toiminnan tavoit
teet tulisi määritellä mahdollisimman selkeästi val
tioneuvoston toimesta. Tavoitteiden valmistelu on
kin ollut käynnissä ympäristöministeriön johdolla.
Vesistöjen kunnostuksen ia hoidon tarve on viime
vuosina siinä määrin lisääntynyt, että valtion viran
omaisten tehtävät ja toiminnan laajuus tulisi pyrkiä
kiireellisesti määrittämään. Tätä koskevaa päätöstä
on valmisteltu vesi- ja ympäristöhallituksessa.
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Harri Hangeli

Kalajoella esiintyi elokuussa huo
mattavia tulvia.

4



VE SIVARAT

Hydrologinen katsaus
Vuosi 1987 oli hydrologisilta oloil
faon harvinainen. Vuoden alussa ve
sivarat olivat suuret, sillä vuoden
1986 loppu oli ollut poikkeuksellisen
märkä. Lunta satoi vähän, pakkaset
olivat ankarat ja routa ulottui ennä
tyksellisen syvälle. Lapissa rautaa oli
vielä syksylläkin. Vesivarastot vähe
nivät, ja kevättulvat olivat tavallista
alempia maan etelä- ja keskiosissa.
Pohjoisessa runsaat jäämassat
ruuhkautuivat lähtiessään pahoin ja
epätavallisissa paikoissa, mistä ai
heutui vahinkoja rakennuksille, tällä
kertaa eniten Simojoen alajuoksulla.
Kesäkaudella syntyi vuosisadan

sadantaennälys laajoilla alueilla
maan keskiosissa. Lapissa sadanta
oli suunnilleen normaali. Haihdunta
oli maan runsassateisissa osissa
erittäin pientä, maa vettyi hyvin mä
räksi ja sekä pohjavesi että pintave
det nousivat. Keski-Pohjanmaan jo
kien kesätulvat yltivät tämän vuosi
sadan ennätykseen. Kesästä syys-
lokakuun vaihteeseen vesi nousi
runsasjärvisissä vesistöissä. Monien
järvien vedenpinta oli 0,5—1 metriä
ajankohdan keskiarvoa ylempänä.
Kymmenissä keskisuurissa järvissä
vesi nousi jopa ylemmäs, kuin mistä
on tähän vuodenaikaan koskaan
tehty havaintoja, näin esimerkiksi
Pielisessä ja Parkanojärvessä.

Loka- ja marraskuu olivat vähä
sateisia varsinkin Lapissa, Inarissa
mitattiin vuosisadan pienin marras
kuun sademäärä. Vielä vuoden lo
pulla vettä oli tavallista enemmän
maan etelä- ja keskiosien suurissa
järvissä, joskin ne olivat kaikkialla jo
laskemassa nopeasti. Alkutalvesta
lumen vesiarvo oli Lapissa ennätyk
sellisen pieni, kun se etelässä ajoit
tain oli korkeakin.

Vuosisadanfa 1987 Saimaan vedenkorkeus
Lauritsalan asteikolla
Veden korkeus
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Suomen vesistöistä on 80 % laa
dultaan hyviä tai erinomaisia.
Erkki Santala
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Sinileväkukkifa oli itäisellä Suo
menlahdella syksyllä harvinaisen
voimakas.
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Vesien tila ja laatu
Vesistöjen talvinen happitilanne oli
lähes normaali, vaikka pakkaset oli
vat ankaria. Järviin jäi syksyllä run
sas happivarasto, koska vesi oli kor
kealla jäätymisen aikana. Jäät olivat
paikoitellen hyvin paksuja, mutta
jääpeitteinen aika ei ollut keskimää
räistä pitempi. Kalakuolemia sattui
lähinnä vain pienissä matalissa jär
vissä, joissa talvinen happikato on
yleinen ilmiö.
Sateisen kesän la suurten veden

korkeuksien aiheuttaman eroosion
vuoksi humuksen, kUntoaineen ja ra
vinteiden kulkeutuminen vesistöihin
lisääntyi. Humuksen määrä kohosi
erityisesti Järvi-Suomen vesistöjen
latvaosilla. Kiintoaine- ja ravinnepi
toisuudet nousivat selvimmin rannik
koalueen pienissä jokivesistöissä.
Suurissa järvissä ei tavallista suu
remman huuhtoutuman vaikutuksia
juuri todettu. Tämä johtui pitkistä vii
pymistä järvireiteillä ja runsaiden ve
simäärien aiheuttamasta laimene
misesta.

Kesän viileys ja sateisuus rajoitti
vat jonkin verran levien massaesiin
tymiä. Ilmoituksia leväkukinnoistc
tuli kuitenkin paljon. Levähaittojen
syynä oli useimmiten sinileväkukin
ta, mutta joskus myös piilevät tai
muut limoittumista ja veden samen
tumista aiheuttavat leväryhmät. Tyy
pillistä oli, että leväongelmia esiintyi
vasta syksyllä, sillä kasvuolosuhteet
olivat suotuisat vielä lokakuussakin.
Poikkeuksellisen laaja sinilevien
massaesiintymä havaittiin syksyllä
itöisellä Suomenlahdella.
Metsäteollisuuden viime vuosina

rakentamat biologiset puhdistamot
sekä muut vesiensuojelua edistävät
toimet ovat alentaneet orgaanisen
aineksen ja ravinteiden aiheutta
maa vesistöjen kuormitusta. Toimen
piteet paransivaf selvästi vesialuei
den tilaa Tampereen seudulla, Aä
nekosken-Vaajakosken alueella,
Pohjois- ja Keski-Pöijänteellä sekä
Pietarsaaren edustalla. Vuoden ai
kana toteutettujen vesiensuojelutoi
mien vaikutukset vesien tilaan eivät
tulleet muualla vielä näkyviin, mikä

johtui mm. vesistöjen hitaasta palau
tumisesta ja puhdistamoiden toimin
tahöiriöistä. Eräiden pienehköjen
toimien vaikutukset peittyivät run
saan huuhtoutuman ja hajakuormi
tuksen vaikutuksiin.
Merkkejä vesien tilan heikkenemi

sestä todettiin eräillä turvetuotannon
kuormittamilla alueilla Pohjois-Poh
janmaalla sekä eräiden suurten ka
lankasvatuslaitosten vaikutusalueil
la Sisä-Suomessa ja Saaristomerel-.
lä. Lisäksi mm. puhdistamojen huo
no toimivuus aiheutti joitakin tilapäi
siä häiriöitä vesistöjen tilassa. Kuo
pion kaupungin raakaveden laatua
heikensivöt häiriöt ylempänä vesis
tön varrella olevan teollisuuden puh
distamoilla. Jätevesien aiheuttamat
kalakuolemat jäivät muutamaan ta
paukseen. Niistä pahin sattui kalan
kasvatuslaitoksella Rauman meri-
alueella.

Pohjavesivarat
Suomen pohjavesialueiden antoi
suus on noin 4 milj. m3/vrk. Noin
puolet pohjavesivaroista on alueilla,
jotka vesi- ja ympäristöhallitus on
määritellyt tärkeiksi pohjavesialueik
sija jotka on varattu yhdyskunnille ja
erityisen hyvää raakavettä tarvitse
valle teollisuudelle. Vuoden 1987
alussa neljäsosa näistä pohjavesi
varoista oli käytössä. Pohjavesien
suojelussa tarvittavien tietojen hank
kimiseksi vesi- ja ympäristöpiirit sel
vittivät pohjaveden määrää, laatua
ja virtaussuuntia yhteistyössä kunti
en kanssa.

Pohjavesivorot vesi- la ympöristöpiireittöin

Koko moa

• Kokki pohja
vesivarat
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VEDENHANKINTA

Yhdyskunnat
Maamme väestöstä 81 % eli lähes
neliä miljoonaa ihmistä saa talous-
veden yleisestä vesilaitoksesta. Täs
tä vedestä noin puolet on pohjavet
tä. Suurimmista kaupungeista vain
harvoilla on riittävän lähellä tyydyt
täviä pohjavesiesiintymiä, joten ne
joutuvat tulevaisuudessakin käyttä
mään pintavellä.
Vuonna 1986 vesilaitosten jaka

man veden kulutus oli 288 litraa asu
kasta kohti päivässä. Lukuun sisältyi
myös vesilaitokseen liittyneen teolli
suuden vedenkulutusta samoin kuin
julkisten tilojen vedenkäyttöä sekä
puistojen kasteluun ja kenttien jää
dyttämiseen käytettyä vettä. Kotita
louksien osuus oli runsas puolet ja
keluun pumpatusta vesimäärästä.
Vesilaitosten jakaman talousve

den hygieeninen tila oli hyvä, eikä
häiriötilanteita tullut vesiviranomais
ten tietoon. Talousveden laatua on
parannettu ottamalla käyttöön entis
tä puhtaampia raakavesiä sekä
muuttamalla desinfiointia niin, ettei
haitallisia klooraustuotteita syntyisi.
Esiklooraus on lähes kokonaan lo
petettu. Selkeytysmenetelmä nä käy
tetään yhä useammin flotaatiota. Tu
russa on otettu käyttöön kaksoissuo
datus ja tehostettu veden käsittelyä
myös aktiivihiilisuodatuksella kloa
rauksessa syntyvien haitallisten yh
disteiden poistamiseksi.
Ympäristöministeriön asettama

Aura joki-toimikunta selvitti Aurajoen
tilan parantamiseen käytettävissä
olevia toimia ja Aurajoen soveltu
vuutta vedenhankintaan. Turun ve
denhankinta-asiassa siirryttiin uu
teen vaiheeseen, kun korkein hallin
to-oikeus antoi kesällä päätöksen,
jonka mukaan Turun seutu saa käyt
tää vedenhankintaan Säkylän Pyhä-
järven vettä.
Joiden km vesilaitasten raa kavesi

lähteissä esiintyneiden myrkyllisten
sinileväkukintojen takia lääkintöhal
litus antoi kunnille ohjeet menettely
tavoista näissä tapauksissa. Yksi
pohjavedenottamo jouduttiin sulke
maan vedessä havaittujen teolli
suuskemikaalien takia.

Hala-asutus
Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan,
Keski-Suomen ja Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirien alueilla aloitettiin
kolmivuotinen haja-asutusalueiden
vedenhankinnan kehittämisprajekti.
Tavoitteena on yhteistyössä kuntien
ja vedenkäyttäjien kanssa selvittää,
miten vesilaitosten ulkopuolella ole
vien kiinteistöjen vedensaanti voi
daan turvata. Projektissa kehitetään
pahjavesigeologisia tutkimusmene
telmiä sekä tekniikkaa maa- ja kai.
liaperässä olevien pienten vesiläh
teiden hyödyntämiseksi. Keskeisellä
sijalla ovat kuluttajavalistus veden
saantiongelmien ratkaisemisessa ja
vedenhankintaa palvelevan pienyri
tystaiminnan tukeminen. Happa
man pohjaveden aiheuttamasta ta
lojahtojen syöpymisestö syntynei
den ongelmien ratkaisumahdolli
suuksia ryhdyttiin selvittämään hap
pamoitumisprojektin yhteydessä.

Teollisuus
filastotiedot teollisuuden vedenhan
kinnasta ovat vuodelta 1982. Teolli
suus käytti tuolloin 3,4 milj. m3 vettä
vuorokaudessa. Massa- ja paperi
teollisuuden osuus oli 3 milj. m3. Ve
denkulutus on vuodelta 1986 olevien
jätevesimää rätietojen perusteella
arvioituna vähentynyt vuodesta
1982 noin 13 ¾.

Yhdyskunnissa käytetään vettä
moniin tarkoituksiin.

Vesi- ja viemärilaitosten Iiiftyjä
moarat
Milj, asukasta
5

4

3

2
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Yhdyskuntien vedenköyffö
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Vesilaitosten jakama vesimäärä
Milj m3/d
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Pintavesi
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8



VESIENSUOJELU
Metsäteollisuuden Iätevesiä käsi
tellään yhä yleisemmin myös bio
logisesti. Tervakoski Oy:n läteve
denpuhdistamo.

Vesiensuojelun suunnittelu ja kehit
tämistoiminta painottui erityisesti ke
miallisen metsäteollisuuden sekä
maatalouden, kalankasvatuksen,
turvetuotannon ja metsätalouden
aiheuttamien vesiensuojeluongelmi
en selvittämiseen ja vähentämiseen.
Myös pohjavesien suojelua tehos
tettiin. Vakavat kemikaalionnetto
muudet sekä kotimaassa että ulko
mailla antoivat aiheen torjuntaval
miuksien kehittämiseen.
Vuoden lopulla voimaan tullut ve

silain osittaisuudistus lisää vesien-
suojelun ja vesien virkistyskäytön
painoarvoa muihin vesilaissa käsi
teltyihin yhteiskunnan tehtäviin näh
den. Virtaavien vesistöjen suojelun
kannalta tärkein uudistus oli 1.2.1987
voimaan tullut koskiensuojelulaki.
Vesiensuojelun tavoiteohjelman

käsittelyä jatkettiin ympäristöminis
teriön johdolla. Tarkoituksena on
saada aikaan valtioneuvoston peri
aatepäätös vesiensuojelun tavoit
teista vuoteen 1995. Alueellinen ve
siensuojelun suunnittelu oli käynnis
sä 18 alueella. lntressitahojen osal
listumista ja yhteiskunnallisten vaiku
tusten arvioimista koskeva kehittä
misprojekti jatkui Lestijoella ja Etelä
Saimaalla. Samoin oli käynnissä ve
siensuofelun suunnittelun tehosta
misprojekti, joka perustuu kehittä
vän iyöntutkimuken menetelmään.

Pohjavesien suojelun toteuttami
seksi vesi- ja ympäristöhallinto vaI
misteli pohjavesialueita koskevaa
luokitusta ja inventointia sekä aloitti
pohjavesien likaantumistilanteen
kartoituksen. Pohjavesien likaantu
mista ja muuttumista koskevia tutki
muksia ja selvityksiä jatkettiin. Maa-
ainesten oton vaikutuksia pohjave
teen on selvitetty Geologian tutki
muskeskuksen ja tie- ja vesiraken
nushallituksen känssa.
Yhdisteifyjä virtaus- ja vedenlaa

tumalleja, jokivirtausmalleja samoin
kuin yksinkertaisia vedenlaatumalle
ja ja vedenlaadun kuvausta kehitet
tiin ja laadittiin kahdeksan malliso
vellutusta.

Koskiensuojelulain kohteet ja lailla
suoleltu Ounasloen vesistöalue

O Yksittäinen koski
Jokiosuus
Suo jeltu
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Kokonaisfosfori, P0

Yhdyskunnat
Jätevedenpuhdistamoiden toimi
vuuden parantaminen oli edelleen
yhdyskuntien vesiensuojelun keskei
nen tavoite. Puhdistamoja laajen
nettaessa kiinnitettiin erityistä huo
miota ammoniumtypen vähentämi
seen. Viemäriveden määrästä on
vuoto- ja hulevesiä keskimäärin nel
jännes, ja ne aiheuttavat ajoittain
pahoja häiriöitä jätevedenpuhdista
mailla. Vuotovesien määrää pyrittiin
vähentämään viemäreitä saneeraa
maIla.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdista

moja oli vuonna 1986 käytössä 578.
Viemäröidyistäjätevesistä käsitel
lään 85% biologis-kemiallisesti,
14 % kemiallisesti ja 1 % biologises
ti. Jäteveden käsittely poistaa pää
osan orgaanisesta aineksesta
(BOD7) ja fos{orista sekä noin kol
manneksen typestä. Vuonna 1986
yhdyskuntien viemärilaitokset johti
vat vesistöihin orgaanista ainesta
17 300 tonnia, fosforia 510 tonnia ja
typpeä 14 000 tonnia.

leo Iii suu s
Metsäteollisuus on edelleen selvästi
suurin vesistöjä likaava teollisuuden-
ala. Metsäteollisuuden vesiensuoje
lun tilasta ja ongelmista valmistui
suomalais-ruotsalaisen työryhmän
raportti. Itämeren suojelusopimusta
soveltavassa Helsin ki-komissiossa
valmisteltiin puunjalostusteollisuu
den päästöjen vähentämiseen täh
tääviä suosituksia ja rauta- ja teräs
teollisuuden vesiensuojelusuosituk
sia.

Vesi- ja ympäristöhallituksessa on
valmisteltu teollisuuden aiheutta
man vesien likaantumisen vähentä
miseksi teollisuudenalakohtaisia oh
jeita ja suosituksia. Myös kemikaali
en varastointia koskevia ohjeita on
laadittavana.
Metsäteollisuus on parina viime

vuonna tehostanut vesiensuojelu
aan mm. biologisia puhdistamoita
rakentamalla. Vuoden 1986 lopussa
25 laitoksen tai integraatin jätevesiä
puhdistettiin biologisesti. Massa-
ja paperiteollisuuden aiheuttama
BOD7-kuormitus oli tuotannon lie
västä kasvusta huolimatta vuonna
1986 noin 24 ¾ ja fosforikuormitus
noin 10 ¾ pienempi kuin vuonna
1985.
Metallikuormituksessa ei 1980-lu

vulla ole ollut havaittavissa selvää
suuntaa. Kuitenkin elohopeakuarmi
tus on vuosina 1985-1986 alentunut
tasolle 100 kg vuodessa. Oljykuor
mitus on muutamien vuosien laskun
jälkeen jälleen noussut 1980-luvun
alun tasolle.
Kalankasvatuslaitosten vesien

suojeluohje on valmistumassa. Toi
minnassa oli 179 merilaitosta, 339 si
sävesilaitosta ja 248 luonnonravin
tolammikkoa. Näistä 177 merilaitos
ta ja 184 sisävesilaitosta tuottivat yh
teensä 10 910 tonnia ruokakalaa.
Vuonna 1986 oli istukaspoikastua
tanto noin 300 tonnia.

Viemäriloitoksiin liiftyneen
asutuksen lätevesien käsittely
1970—1986

%
Kiinteistökohtoiset soostuskaivot 1,0

E Mekooninen 0
Biologinen 0,5

E Kemiallinen 13,0
Biologis-kemiollinen 85,5

% Osuus viemöriloitoksiin lilifyneistö

70 72 74 76 78 80 82 84 86

Teollisuuden lätevesipäästät
Biokemiollinen hapenkulutus, BOD7

fl Metsäteollisuus 1 Kalankasvatus
1 Muu teollisuus

1000 t/a

300

200

100 IIL
80 81 82 83 84 85 86

1000 t/a
800 —

600 -

400

200

hIIIIi
80 81 82 83 84 85 86
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Kalankasvatus on merkittöva ve
sistöjen ja ronnikkovesien kuor- Maa-ainesten otto ja kuormitta
mittaja. Saaristomerellö kasvate- yo toiminta uhkaavat monin pai
taan kalaa verkkoaltaissa. koin pohiavesivaroja.
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Hajakuormitus ja muu
muuttava toiminta
Maatalouden vesiensuojelukysy
myksiä käsiteltiin laajasti pohjois
maisella tasolla, sillä Tanskan 10
Ruotsin lulkistamissa merensuolelun
toimenpideohjelmissa painotettiin
maatalouden aiheuttamaa kuormi
tusta. Asiasta antoi myös Helsinki-
komissio suosituksen. Pelloilta ta
pahtuvan eroosion ja ravinteiden
huuhtoutumisen vähentäminen vilje
lymenetelmin sekä viherkaistoin ja
suojavyöhykkein vähentää maata
loudesta johtuvaa vesien likaa ntu
mista. Eroosiotutkimuksia varten
aloitettiin huuhtoutumiskoekentän
rakentaminen Aurajoen varteen.
Myös Vantaanjoen alueella käynnis
tyi suojavyöhykkeiden suunnittelu.

Vantaanjoen vesistön vuotuisen
ravinnekuormituksen jakautuminen

Metsätalouden ja turvetuotannon
vesiensuojelutoimikunta jatkoi työ
tään. Tu rvetuotan non vesistövaiku
tuksia arvioiva projekti saatiin pää
tökseen, joskin sen tulosten julkaise
minen siirtyi vuoteen 1988. Turvetuo
tantoalueiden vesiensuojeluteknolo
gian parantamiseen tähtäävä tutki
mus- ja kokeiluprojekti käynnistyi.
Alueellisilla turvetuotannon vesien-
suojelun yleissuunnitelmilla on pyrit
ty vähentämään vesiensuojeluristi
riitoja ja ehkäisemään toiminnan
alueellisesta keskittymisestä aiheu
tuvia vesistöhaiftoja.
Suuret turkistarhat ovat vaarana

pinta- ja pohjavesien laadulle eten
kin Pohjanmaalla, missä valtaosa
tu rkista rhoista sijaitsee. Vaasan ja
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiireissä
tehtiin suurille ja keskisuurille tarhoil
le vesiensuojelua ja jätehuoltaa kos
keva kysely, minkä jälkeen huono
kuntoisimmilta tarhoilta vaadittiin
saneeraussuunnitelmia ja toimenpi
teitä vesien suojelemiseksi. Kannuk
sen koetarhalla jatkui yhteistyössä
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin
kanssa pitkäaikainen huuhtoutumis
vesien laatua ja käsittelyä koskeva
tutkimus.
Haja-asutuksen jätevesistä ai

heutuu rehevöitymistä ja hyg ieenisiä
haittoja. Haittojen torjumiseksi on
sekä kunnan viranomaisilla että
asukkailla oltava tietoja jätevesien
käsittelystä sekä ratkaisujen käyttö
kelpaisuudesta ja rakentamisesta.
Vesi- ja ympäristöhallinto on kehittä
mössä suunnittelu- ja mitoitusohjeita
erityisestijäteveden maaperäkäsit
telyä varten. Yhteistyöprojekteina
tehtiin alueellisia mallisuunnitelmia
sekä jatkettiin jäteveden maaperä
käsittelylaitosten toiminnan ja vaiku
tusten seurantaa.
Vesistörakentamishankkeidenym

päristövaikutusten arvioinnin paran
tamiseksi ja haittojen korjaamiseksi
kehitettiin menettelytapoja. Huo
miota kiinnitettiin myös maiseman
hoitoon. Vedenlaatumallien kehittä
misen tavoitteena pidettiin niiden so
vellettavuutta rakennettuihin vesis
töihin.

%
1001

90

Kokonaiskuormifus
68 t/a 1300 f/a
Fosfor Typpi

2
2
4
5
4

Puhdistetuf äfevedet

Ohitukset
Hulevedet
Viemäröimötön asutus
tentoasema ja kaatopaikat
Korjatalous ja furkistarhous

Peitoviljeiy

6

35

EE24

:

(Lähde: Vantoanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry.)
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VESIHUOLTO- JA VESIENSUOJELUINVESTOINNIT

Yhdyskunnat
Vesi- ja viemä rilaitokset käyttivät
vuonna 1986 rakentamiseen ja sa
neerauksiin 1 228 milj, mk, josta käy
tettiin vesijohtoihin sekä vedenotto
ja käsittelylaitteisiin 470 milj, mk ja
viemäröinti- ja jätevedenpuhdistus
laitteisiin 758 milj, mk. ]äteveden
puhdistamoiden laajennus- ja te
hostamisinvestoinnit olivat 164 milj.
mk, mikä oli 60 % enemmän kuin
edellisenä vuonna.
Vuonna 1987 valmistui maamme

mittavimpiin kuuluva vesiensuojelu
työ, Keski-Uudenmaan meriviemäri.
Viemärin rakentaminen kesti lähes
kymmenen vuotta. Se johtaa Tuusu
on kunnan sekä Järvenpään, Kera
van ja Vantaan kaupunkien jäteve
det Helsinkiin Viikin puhdistamolle.
Osia meriviemärihankkeesta on to
teutettu ns. valtion vesiensuojelutyö
nä. Hankkeen toteuttamista on val
tio tukenut myöntämällä lisäksi kor
kotukilainaa ja vesiensuojeluavus
tusta.
Vuonna 1987 tehtyihin vesi- ja vie

märilaitosinvestointeihin haettiin ve
sihuoltoavustuksia 190 milj, mk.
Avustusta myönnettiin 266 hakijalle
yhteensä 28,6 milj, mk vedenhankin
taan ja viemäröintiin. Vesiensuoje
lua palveleviin kohteisiin eli lähinnä
jätevedenpuhdistamoiden rakenta
miseen myönnettiin avustuksia 69
hakijalle yhteensä 10 milj, mk.
Korkotukilainoja haettiin 370 milj.

mk ja niitä myönnettiin 90 milj, mk
vedenhankinta- ja viemäröintilaittei
den rakentamiseen ja 40 milj, mk yh
dyskuntien vesiensuojeluinvestoin
teihin. Vesi- ja ympäristöhallitus
maksoi korkotukea 26,5 milj, mk.
Valtion vesihuolto- ja vesiensuoje

lutöifä oli käynnissä 48 kohteessa, ja
valtion osuus niissä oli 43 milj, mk.
Syöttövesijohto Loi hia Ita Mustasaa
reen sekä Valkeakosken, Toijalan ja
Lempäälän yhdysvesijohdot olivat
vesi- ja ympäristöhallinnon huomat
tavimmat kertomusvuonna aloitetut
työkohteet. Hankkeiden kustannus-
arviot ovat 24 ja 29 milj, mk, joista
valtion osuudet ovat 9 ja 8 milj, mk.
Vesiensuojelua palvelevista uusista

vesihuoltotöistä oli viraston raken
nustoiminnassa huomattavin Limin
ganlahden alueen siirtoviemärit.
Työn kokonaiskustannusarvio on 12
milj, mk ja valtion osuus 7,5 milj, mk.
Valtion tuki yhdyskuntien vesi-

huolto- ja vesiensuojeluinvestointei
hin on ollut kaikki kolme tukimuotoa,
avustukset, korkotuet ja valtion vesi
huoltotyöt, yhteenlaskien noin 8 ¾
vuoden investoinneista.

Yhdyskuntien vesi- jo viemöriloitos
investoinnit vuoden 7986 kustan
n ustososso

Milj, mk
2 000
1 800

1 600
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800
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Valtion rohoitustuki vesi- jo viemöri
Iaitosinvestointeihin ao vuoden kus
tannustasossa

111 Valtion varoista maksettu
korkotuki
Valtion vesiensuojelu
ja vesihuoltotyöt

O Vesiensuoielu- ja vesihuolto
avustukset

Milj, mk
1 300

1 200

1100

4

Kokonaisinvestoinnit

Korkotukilainat
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120

100
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70 72 74 76 78 80 82 84 86 80 81 82 83 84 85 86 87
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leoIii suu s Maatalous
Korkotukeen oikeuttaviksi vesien
suojelulainoiksi hyväksyttiin 30 milj.
mk:n luotot. Kohteita oli kymmenen,
ja kustannusarviot olivat yhteensä
112 milj. mk. Aikaisemmin myönne
tyille korkotukilainoille maksettiin
korkotukea 4,4 milj. mk. Muita kuin
kokonaisrahoitusjärjestelmöön kuu
luvia vesiensuojelulainoja teollisuus
haki Mortgage Bank of Finland
Ltd:ltä, jolle vesi- ja ympäristöhalli
tus antoi hankkeista pyydetyt lau
sun not.

Kertomusvuonna osoitettiin ensim
mäisen kerran valtion tulo- ja meno
arviossa määräraha (1,5 milj. mk)
käytettäväksi maatalouden vesien
suojelutoimenpiteiden avustami
seen. Valtioneuvoston päätäksen
(541 /87) mukaan määrärahat tulee
osoittaa ensisijaisesti sellaisille ve
denhankintavesistöjen valuma-alu
eille, joilla on noudatettava tavan
omaista tiukempia vesiensuojelu
vaatimuksia. Vesi- ja ympäristöhalli
tus on nimennyt ensimmäisiksi tällai
siksi alueiksi Aurajoen ja Paattisten
joen sekä Ruskonjoen vesistöjen va
luma-alueet. Avustuksia myönnettiin
noin 0,4 milj. mk.

Teollisuuden vesiensuolelulainat kokonaisrahoitusjärjestelmän
mukaisesti ao vuoden kustannustasossa

11 Cainoitetut investoinnit
Mortgage Bank of

Finland Ltd:n lainat

Mil. mk
200

150

100

50

O Maksettu korkotuki 0 Vientimaksulainat
D Korkotukilainat (ja PSP:n
pienlainat 1974—1977)

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
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VESISTÖJEN JA MUUN YMPÄRISTÖN HOITO
JA KUNNOSTUS

Vesistöjen tilan ja käyttökelpoisuu
den säilyttäminen ja parantaminen
vaatii lukuisissa vesistöissä hoitoa ja
kun nostusta.

Vesi- ja ympäristöhallinnon suun
nitteluohjelmassa vuodelle 1987 oli
yhteensä 109 kun nostus- ja virkistys
käyttöhanketta: 69 omaa hanketta,
joista 21 palvelee erityisesti veneilyä
ja vesiretkeilyä ja 48 parantaa virkis
tyskäytön edellytyksiä ja vesimaise
maa, 14 luonnonsuojeluviranomai
sen toimeksiantamaa lintuvesien
kunnostusta ja 26 maa- ja metsäta
lousministeriön toimeksiantamaa
kalataloudellista kunnostusta.

Kuntien ja kansanedustajien yh
teydenotot, eduskunta kyselyt ja seu
tukaavaliittojen kiinnostus kunnos
tus- ja veneilyasioihin ovat lisäänty
neet. lyöryhmämuistio valtion osal
listumisperusteiden määrittelemi
seksi vesistöjen kunnostustoimin
nassa valmistui.
Vesistöjen kunnostushankkeiden

osuus ilman uittoväylien kunnostus
ta oli vesi- ja ympäristöhallinnon työ-
määrärahoista lähes 10 % ja hanke-
suunnittelun kustannuksista 16 %.

Vesistöjen kunnostustöihin köyte -

tyt valtion määrärahat vuoden
7987 kustannustasossa

Vesi on usein tärkeä elementti
myös kaupunkikuvan kannalta.
Meri ia Honko kuuluvat yhteen.

Vesistö1en kunnostustöitö, joiden toteutukseen vesi- ja ympäristöhallinio
on osallistunut

Milj, mk

79 80 81 82 83 84 85 86 87
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Tirppäökö?

Melontatapahtumat tarjoavat
mahdollisuuden harrastaa liikun
taa ja tutustua vesiympöristöön.

1

‘-

-

—

-
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—‘ :
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Veneily
Veneilyreittejä merkittiin eniten Sai
maan vesistössä ja jonkin verran
merialueella. Ruoppaushankkeita
oli pääasiassa Pohjanlahden ranni
kolla ja veneilysatamahankkeita
Keski-Suomessa ja Perämerellä Ke
min tienoilla. lelarantoja ja rantautu
mispaikkoja rakennettiin eniten Sai
maan venereiteille, Lapin vene- ja
melontareiteille ja vesilentosatamien
yhteyteen. Uusista hankkeista mai
nittakoon Paltamon ja Kinnulanlah
den veneilysatamat, joissa kummas
sakin valtion osuus oli 0,5 milj. mk.
Suunniteltavina olleista hankkeis

ta tärkeimpiin kuuluvat Lokan ja Port
tipahdan sekä Kemijärven kunnos
tus, Oulun läänin Pyhä järven venei
lyreitit ja Perämeren yleisvesialueen
saarten käyttö.

Muu virkistyskäyttö
la vesimaisema
Suunniteltavina olleisiin hankkeisiin
kuului erilaisia toimenpiteitä, esimer
kiksi pohjan syventämistä, veden-
korkeuden nostoa tai uudelleen jär
jestelyä, pohjalietteen poistoa, vesi
kasvillisuuden niittoa ja ranta-aluei
den raivausta.
Vuoden aikana valmistui mm. Evi

järven Haapajärven kunnostus
suunnitelma. Kustannusarvio on sii
nä 2,1 milj. mk, josta valtion osuu
deksi ehdotettiin 1,5 milj. mk. Kera
vanjoen tulvasuojelu- ja kunnostus
hanke saatettiin vesioikeuskäsitte
lyyn tulvasuojelun osalta.
Huomattavimmat kunnostus

hankkeet, joita vesi- ja ympäristö-
hallinnon rakennusorganisaatio to
teutti kertomusvuonna, olivat:

Kustannus- Myönnetty
arvio 1987
milj. mk milj. mk

Liakanjoen
suualueen
ruoppaus 6,45 0,25
Vihannin
Kirkkojärven
kunnostus 5,05 1,45
Siikalahden
järjestely 3,60 0,70
Litmasen
lammen
kunnostus 2,50 0,50

Vesikasvien poiston koetoimin
nasta vuosina 1972-1986 valmistui
selvitys.

Matti Koivisto

Vesi- ja ympdristöpiirit suunnitte
levat ia toteufiavat veneilyreitte
jä. Vuolteen reitin viittojen asen
nus tapahtui yhteistyössä luotsi
piirin kanssa.
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Jäppilän Iuomiolärven kunnos
tuksessa tehtiin pesintäsaarekkei
ta risupohjien avulla läysän poh
lalietteen sitomiseksi.

‘4

Suomessa on runsaasti tarvetta
kalataloudellisiin kunnostuksiin.
Arvaan reitti Kuhmoisissa.

Li ntuvedet
Yo Itioneuvoston hyväksymään vai
takunnalliseen lintuvesien suojelu-
ohjelmaan kuuluvia kohteita oli
suunniteltavona 14. Valmiiksi saatiin
Hoiluodon Kirkkosalmen kunnos
tuksen yleissuunnitelma. Jäppilön
luomiojärven kunnostustyöt olivat
käynnissä.

Kalataloudellinen
kunnostus ja
rakentaminen
Kalatoloudeilisia kunnostuksia
suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousministeriön hankekoh
toisten toimeksiantojen perusteella,
ja ne rahoitetaan pääosin kalatalo
usviranomaisten osoittamilla mää
rärohoilla. Kalataloudellisia kunnos
tuksia toteutetaan pääasiassa vir
taavissa vesissä. Vuonna 1987 val
mistui yksi ja suunniteltavana oli 26
kalataloudellista kunnostusta.

Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitoksen osoittamin varoin suunni
tellaan ja rakennetaan kalonviljely
laitoksia jo luonnonravintolommi
koita. Kertomusvuonna oli rakennus
ja perusparannustyö meneillään vii
den laitoksen osalta, ja näistä val
mistui Käylän laitos Kuusamossa.

Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitos
on Euroopan suurimpia ja tekniikol
taan uudenoikaisimpia. Laitoksen
kustonnusorvio on 74,4 milj, mk, jos
ta vesi- ja ympäristöhallinnon tehtä
vinä olevien rokennustöiden kustan
nusarvio on 47,0 milj, mk. Kokonai
suudessaan maa- ja vesirakennus
töiden osuus on 49,1 milj, mk. Suun
nitteilla oli viisi kalanviljelylaitosta,
joista Satakunnassa lisäksi kaksi lo
hiemokalojen pyyntilaitosta. Vireillä
olevien kolonviljelylaitosten toteutta
minen vaatinee valtion varoja yh
teensä vielä noin 250 milj, mk.

Uusia luonnonravintolammikoita
valmistui seitsemän. Niiden yhteen
laskettu pinta-ala on 180 ha ja ra
kennuskustannus 7,4 milj, mk. Luon
nonravintolammikoiden rakentamis
suunnitelmia toimiteifiin Riista- ja ka
latalouden tutkimuslaitokselle tote
uffamispäätöksen tekoa varten viisi.
Suunniteltujen lammikoiden yhteen
laskettu pinta-ala on 90 ha ja kus
tannusarvio 2,6 milj, mk.

1.
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Uittosääntöjen uudistamisen suun
nittelu on saatu koko maassa lähes
loppuun. Jäljellä olleen suunnittelun
painopiste oli Kymijoen vesistössä.
Keiteleen ja Rautalammin reitin ylä-
osan uittosääntöjen uudistamisen
suunnitelmat saatiin valmiiksi. Uitto
puomeja ja -kiinnikkeitä koskeva ke
hittämisprojekti valmistui Vft: n toi
mesta yhteistyössä mm. vesi- ja ym
päristöhallituksen kanssa.

Käytöstä pois jääneiden uittoväy
ien uittosääntöjen kumoamisen
suunnittelua jatkettiin. Tässä yhtey
dessä suunnitellaan mm. perattujen
väylien entistäminen tai muuttami
nen nykyisen ja tulevan vesien käy
tön vaatimuksia ajatellen. Vesioikeu
teen jätettiin kuusi uittosääntöjen ku
moamishakemusta.

Suurin entistämistyö oli käynnissä
Simojoen suuosalla. Valtion määrä
rahoja osoitettiin uittosääntöjen ku
moamispäätöksiin perustuviin koski
en kiveämistöihin yms. toimenpide
velvoitteisiin kertomusvuonna yh
teensä 3,2 milj. mk, josta tämän työn
osuus oli 1,05 milj. mk.

Yleiset vesialueet
Yleiset vesialueet ovat valtion omis
tuksessa, ja niiden hallinta ja hoito
kuuluvat vesi- ja ympäristöhallituk
selle. Ne käsittävät merialueella kyli
en rajan ulkopuolella olevan Suo
men alueveden, noin 11 000 km2, ja
sisävesillä Iso-Saimaan, Päijänteen,
Höytiäisen, Koitereen, Lappa järven,
Oulujärven ja Inarin suuret selät, yh
teensä noin 1100 km2. Yleisillä vesi-
alueilla vesi- ja ympäristöhallituksen
hallinnassa olevia saaria on noin
250, ja niiden pinta-ala on yhteensä
noin 350 ha. Useimmat ovat ulko-
merellä sijaitsevia pieniä luotoja.
Yleisten vesialueiden rajaa koske

via rajankäyntitoimituksia oli maan
mittaushallituksessa vireillä 32.
Näistä 16:ssa pidettiin toimituskoko
uksia tai oikeuden istuntoja, joissa
vesi- ja ympäristöhallifuksella oli val
tion etu valvottavana. Lisäksi tehtiin
muutamia yleisten vesialueiden
käyttöä koskevia sopimuksia.

Jötehuoltotyöt
Valtion tulo- ja menoarviossa osoi
tettiin ensimmäisen kerran varoja
jätteiden käsittelypaikkojen tai saas
tuneiden maa-alueiden kunnostami
seen. Sipoossa ja Lempäälässä ve
si- ja ympäristöhallinto laati kunnos
tuksen yleissuunnitelman. Haukipu
taan Santaholman saha-alueen
kunnostus oli selvitettävänä ympä
ristöministeriön nimeämässä työryh
mässä. Näiden lisäksi selvitettiin yh
deksässä kohteessa maaperään ja
pohjaveteen joutuneita likaavia ai
neita.

Vesistön kunnostusta ruoppoa
maila.

Uittosiännöt ja
u ittovöylät
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VESIEN HAITTAVAIKUTUSTEN TORJUNTA

lulvasuojelu
Sääolot heikensivät satoa ja vaike
uttivat sadon korjuuta. Maatalous
kärsi vahinkoja, joista valtio maksaa
huomattavia katokorvauksia. Tilan
ne oli vaikein Keski-Pohjanmaalla ja
Lounais-Suomessa. Myös tulvasuo
jelun suunnittelun painopiste oli
näissä maan länsi- ja lounaisosissa,
joille on tyypillistä tulvaherkkyys ja
maata lousva Ita isu us.

Yli puolet suunniteltavana olleista
tulvasuojeluhankkeista koski Poh
janmaan vesistöjä Vaasan, Kokko
lan ja Oulun vesi- ja ympäristöpii
reissä. Merkittäviä hankkeita oli mm.
Kalajoen, Lapuanjoen, Kyrönjoen,
Karvianjoen ja Kokemäenjoen vesis
töissä. Myös patoturvallisuuslakiin
perustuva patojen peruskorjausten
ja täydennysten suunnittelu jatkui
Pohjanmaalla.
Tulvasuojelua palvelevia järjeste

ly- ja säännöstelysuunnitelmia val
mistui 22. Niiden rakentamiskustan
nuksiksi on arvioitu yhteensä noin 23
milj. mk., josta valtion rahoitusosuu
deksi on alustavasti arvioitu 20 milj.
mk. Nämä hankkeet toteuttamalla
saataisiin asianmukaiseen kuivatus
tilaan noin 2 300 ha, valtaosaltaan
peltoa.
Tulvasuojeluun tähtääviä raken

nushankkeita oli käynnissä 40, ja nii
hin käytettiin yhteensä 30 milj. mk
valtion varoja. Hankkeita valmistui
10. Rakenteilla olevista tulvasuojelu
hankkeista merkittävimmät olivat:

Kustannus- Myönnetty
arvio 1987
milj. mk milj. mk

Kyrönjoen
vesistö
talous-
suunnitelma 252,5 5,0
Kalajoen
keskiosan
järjestely 61,9 2,5
Perhonjoen
keskiosan
järviryhmän
säännöstely 39,5 3,5

Takymetri nopeuttaa maastotutki
muksia ja tutkimustietojen kösit
te lyö.

Suunnitelmat laaditaan usein ryh
mätyönö.

O
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Näiden hankkeiden loppuun
saattamiseksi tarvitaan vielä noin
105 milj. mk valtion varoja.

Maankuivatus
Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnit
telemat ja toteuttamat pienet maan
kuivatustyöt ovat va Itaojituksia ja
puronperkauksia, joiden tarkoituk
sena on edellytysten luominen pel
tojen salaojittamiselle ja toimivuu
den turvaaminen toteutetuille sala
ojituksille. Vuosittainen salaojitus
määrä on pysytellyt noin 35 000
ha:na, ja painopiste on siirtynyt vä
hitellen Pohjanmaalle ja Järvi-Suo
meen.
Vesi- ja ympäristöpiireissä oli työn

alla 191 maankuivatushanketta,
joista valmistui 35. Maankuivatus
töihin käytettiin yhteensä noin 20
milj. mk maatilahallituksen myöntä
miä laina- ja avustusvaroja. Maati
lahallitukseen lähetettiin 184 han
ketta rahoitusta varten. Myönteisen
rahoituspäätöksen maatilahallitus
teki 147 hankkeesta, joiden kustan
nusarviot olivat yhteensä noin 29
milj. mk. Näistä osakastöiden osuus

oli 101 hanketta ja noin 6 milj. mk.
Rahoitettujen kuivatussuunnitelmien
hyötyala oli yhteensä 7 800 ha, jos
ta peltoa 7080 ha eli 91 %.

Polttoturpeen
tuotantoalueet
Valtioneuvoston 14.6.1984 tekemän
päätöksen mukaan vesi- ja ympäris
töpiirit voivat suunnitella ja toteuttaa
tu rvetuotantoal ueiden kuivatus-, ve
siensuojelu- ja tietöitä. Hankkeet
pannaan vireille turvetuottajien
aloitteesta, ja niihin käytetään yksin
omaan työllisyysvaroja. Kertomus-
vuonna suunnitteluun oli ohjelmoitu
5,0 milj. mk ja rakentamiseen 20,5
milj. mk. Hankkeiden määrän kasvu
johtuu uusista turvelämpö- tai turve
lauhdutusvoimalaitoksista, joiden
rakentaminen on käynnissä tai vi
reillä. Hankkeita on erityisesti Oulun
vesi- ja ympäristöpiirissä, mutta
myös Keski-Suomessa, Kainuussa ja
Lapissa tätä toimintaa oli paljon.
Laajimpien hankekokonaisuuksi

en sijaintikunnat ja kustannusarviot
ovat seuraavat: Simo 12 milj, mk,
Kuivaniemi 12 milj. mk, Pudasjärvi

80 milj. mk ja Haapavesi 50 milj. mk.
Näissä kunnissa on useita erillisiä
tuotantoalueita. Kaksi ensimmäistä
kohdetta on loppu- ja kaksi jälkim
mäistä alkuvaiheessaan. Pudasjär
vellä sijaitsevien hankkeiden ohjaa
miseksi on laadittu yleissuunnitelma,
ja vastaava on tekeillä Haapave
dellä. Näissä suunnitelmissa painot
tuvat erityisesti vesiensuojelulliset
näkökohdat.

Suomalais-Neuvostoliiftolainen
yhteinen salaojituskoekenftä
Zaitzevossa.

Maankuivatusmöötärahat

Milj, mk
100 —

80

60 -

40 -

20

68 7072 74 76 78 80 82

Vuoden 1987 kusfonnuslosossa
moonrakennuskustannusindeksin
mukaan
Ao vuoden kustannusfosossa

84 8687
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YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTA

E rityistilanteiden
hallinta
Vesi- ja ympöristöhallitus aloitti ke
väällä 1987 toimialaansa koskevia
erityistilanteita kuten öljyvahinkoja,
äkillisiä kemikaalipäästöyä ja tulvati
lanteita varten yhden henkilön varal
laoloon perustuvan jatkuvan päivys
tyksen. Radioaktiivisesta laskeumas
ta vesien käytölle ja suojelulle aiheu
tuvia riskejä ja vesi- ja ympäristöhal
linnolle aiheutuvia toimenpiteitä kä
sitelleen työryhmän raportti valmis
tu i.

Olosuhteet Suomenlahdella oli
vat vaikeat älyn keräämiseen.

Öljyvahinkojen torjunta
Öljyvahinkojen torjunnan järjestä
mis- ja kehittämisvastuu siirtyi
1.3.1987 ympöristöministeriöltä vesi
ja ympäristöhallitukselle, jolle sa
malla siirtyi neuvostoliittolaisen säi
liölaiva MT Antonio Gramscin öljy-
vahingon torjuntaoperaation jatka
minen. Alus ajoi karille Sköldvikin
väylällä 6.2.1987, ja 570 tonnia raa
kaöljyä joutui mereen.
Jääoloihin soveltuva torjunta-alus

Hylje oli saatu hinatuksi vahinkopai
kalle vasta 9.2.1987, jolloin öljy oli jo
levinnyt jäiden joukkoon. Oljyä yri
tettiin kerätä kahmarikauhojen avul
la Hylkeeseen ja avustamaan tullee
seen neuvostoliittolaiseen ruop
pausalukseen, jotka molemmat tar
vitsivat hinausapua. Kun öljy oli le
vinnyt kilometrien pituisiin rikkoutu

neen ja ahtautuneen jään täyttämiin
railoihin, valtioneuvosto teki
26.2.1987 päätöksen tuloksettomien
torjuntatöiden keskeyttämisestä ja
niiden aloittamisesta uudelleen jää-
tilanteen salliessa. Oljyn keräämi
nen merestä lopetettiin 27.2.1987.
Valtioneuvosto piti tarpeellisena

jääoloihin soveltuvien torjuntamene
telmien kehittämistä a esitti tutkifta
vaksi, voitaisiinko säiliöalusten ym
pä ristöturval lisuutta koskevia kan
sa Ilisia vaatimuksia tarkistaa. Valtio
neuvosto katsoi myös, että valtion
vastuulla olevaa öljyntorjuntaa var
ten on tarpeen varallaolojärjestel
mä. Vesi- ja ympäristöhallitus perusti
tarvittavia fatkotoimenpiteitä suun
nittelemaan ja koordinoimaan joh
toryhmän, johon kutsuttiin puolus
tusvoimien, Uudenmaan lääninhalli
tuksen, rajavartiolaitoksen, meren-
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kulkuhallituksen, Helsingin vesi- ja
ympäristöpiirin ja Neste Oy:n edus
tajat sekä neljän yhteistoiminta-alu
een aluepalopäälliköt.
Öljyyntyneiden jäiden liikkumista

seurattiin jatkuvasti lentotiedustelun
avulla. Öljyntorjuntamenetelmiä
päästiin kokeilemaan 3.- 5.4. ja 14.4.
Kaikki öljyinen merijää oli 19.4. men
nessä ajelehtinut Suomen kalastus-
vyöhykkeen rajan yli. Suomalaiset ja
neuvostoliittolaiset öljyntorjunta
alukset suorittivat yhteisen öljynke
räysoperaation 11.-14.5.
Öljyntorjunta avomerellä lopetet

tiin 14.5., ja torjuntaorganisaatio pu
rettiin 26.5.1987. Toimenpiteitä jatket
tiin kuitenkin kuntien toimesta ran
noilla. Kerätyn öljyn määra i koko
naisuudessaan vähäiseksi, vaikka
torjuntakustannukset kohosivat suu
ri ksi.

Tulva ntorj unta
Koska vesivarat olivat keskimääräis
tä runsaammat ja talvi ennätykselli
sen kylmä, hyydetulvat olivat taval
lista vaikeampia mm. Kymijoella, Ko
kemäenjoella, lijoella ja Oulujoella,
ja tulvia syntyi poikkeuksellisiinkin
paikkoihin.
Keväällä lumen vesiarvo oli pieni,

eikä laajoja kevättulvia tullut. Sitä
vastoin jääpatotulvat olivat suuria
varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja
Lapissa, ja niiden torjuminen oli ta
vallista vaikeampaa. Kesä-syyskuun
poikkeuksellisen runsaiden sateiden
aiheuttaman tulvavaaran torjumi
seksi käytettiin säännöstelyjä mah
dollisimman tehokkaasti kaikilla ve
sistöil lä.
Vesioikeudet myönsivät tulvien

torjumiseksi poikkeusluvat Lappa- ja
Evijärven sekä litin Pyhäjä rven sään
nöstelyihin ja Saimaan tilapäiseen
säännöstelyyn.
Tulvavahingot olivat arviolta 20

milj. mk, josta neljäsosa oli kevään
jääpatotulvista rakennuksille aiheu
tuneita vahinkoja. Syksyllä syntyi
maatalousvahinkoja sadonkorjuun
estyttyä. Vuoden ylimmällä tulvakor
keudella arvioitiin maata olleen ve
den peitossa 17 000 ha. Jääpatojen

ja äkillisten tulvien torjuntaan käytet
tiin määrärahoja poikkeuksellisen
paljon, noin 1,8 milj. mk.

Kemijoen vesistön, lijoen vesistön
ja Saimaan alueen tulvantorjunnan
toimintasuunnitelmien laadinta jat
kui. Matemaattiset vesistömallit tul
vantorjunnan ja käyttötoiminnan ke
hittämiseksi valmistuivat lijoelle ja
Kokemäenjoelle. lijoella koekäytet
tim käyttöohjelmisto, ja Kokemäen
joella tulvalaskenta suoritettiin mal
lin avulla. Vuoksen vesistöllä jatkui
vesistömallien laadinta ja Kymijoen
vesistöllä Päijänteen tulvavahinko
jen selvittäminen.

Patotu rva II is u u s
Patoturvallisuuslain säännösten ja
määräysten valvonta kuuluu pelas
tustointa lukuun oifamatta vesi- ja
ympäristöhallinnolle. Suomessa on
1500-2000 patoa, joista patotu rva Ili
suuslain piiriin kuuluu noin 500 pa
toa. Patoturvallisuuslain edellyttä
mät vahingonvaaraselvitykset olivat
100 padon osalta laadittavina, ja nii
den on valmistuttava vuoden 1988
loppuun mennessä.

Kymijoella esiintyi haitallisia hyy
depatola. Jokiläätutkimuksen
avulla pyritään vähentämään tul
vavahinkoja.
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VESISTÖJEN KÄYTTÖTOIMINTA

Käyttötoimintaan kuuluu vesimäärä
ennusteiden tekemistä, säännöste
lylupien edellyifämien juoksutusten
määrittämistä ja säätelyä, palautus
laskelmien tekemistä, lupiin sisälty
vistä velvoitteista h uolehtimista sekä
koko ohjatun käytön seurantaa.
Käyttötoiminnan tuloksena vesistö
jen virtaamia ja vedenkorkeuksia
muutetaan vesioikeudellisten lupa-
päätösten taloissa pyrkien päätök
sissä määriteltyjen käyttötarkoitus
ten tavoitteisiin. Käyttötoimintaan
kuuluvat myös poikkeuslupien vai
mistelu ja hakeminen.

Saönnöstely ja
poi kkeusluvat
Säännösteltyjä pinta-alaltaan yli
1 km2:n laajuisia järviä tai altaita on
Suomessa yli 200. Näistä yli 70:ssä
on säännöstelyluvan haltijana valti
on puolesta vesi- ja ympäristöhalli
tus.
Vuoden alussa olivat juoksutukset

keskimääräistä suurempia, mutta
hyydetulvien pienentäm iseksi käy
tettiin ajoittaisia juoksutussupistuk
sia. Keväällä erityistoimenpiteitä ei
juuri tarvittu. Lappa- ja Evijärven
sään nöstelyyn haettua poikkeuslu
paa ei jouduttu käyttämään täysi
määräisesti. Alkukesästä rajoitettiin
vedenpintojen liiallista alenemista,
kunnes kesäkuun sääolot nopeasti
muuttivat tavoitteet pä invastaisiksi.
Sään nöstel lyt järvet ja tekoa Itaat
täyttyivät lisätystä juoksutuksesta
huolimatta. Kymijoen vesistön poik
keuslupien avulla tulvavahinkoja ky
ettiin rajoittamaan aiheuttamatta Ii
sävahinkoja uitolle, jokivarren maa
ja metsätaloudelle ja rantarakenteil
le. Kokemäenjoella jokivarren tulva-
vahinkoja vähenneifiin vesistön
säännösteltyjen järvien ajoittaisilla
juoksutussupistuksilla. Saimaalla oli
syyskuussa aloitettava seuraavan
kesän tulvauhkan takia poikkeuslu
van turvin juoksutukset, joista oli etu
käteen sovittu Suomen ja Neuvosto
liiton rajavesiviranomaisten kesken.
Vesitilanne on 1980-luvulla useina
vuosina vaatinut poikkeuslupien ha

kemista. Vesistöt ja ajankohdat ovat
vaihdelleet, kuten seuraavasta vesi-
oikeuksien antamien poikkeuslupa
päätösten luettelosta ilmenee:

Saimaa
Piel inen
Ontojärvi ja
Sotkamon järvet

11.5. Koston-, Irni- ym.
järvet

25.5. Kemijärvi
14.7. Keitele ja litin Pyhä-

järvi
14.8. Kyrösjärvi, Näsijärvija

lso-Längelmävesi
Lappa- ja Evijärvi
Lappa- ja Evijärvi
Saimaa
Pielinen
Ontojärvi ja
Sotkamon järvet
Lappa- ja Evijärvi
Sa imaa
Pielinen
Keitele ja Kolima
Rintalan pengerrys
alue (Kyrönjoki)
Lappa- ja Evijärvi
litin Pyhäjärvi
Saimaa.

Velvoitteiden hoito
Vesi- ja ympäristöhallitus on valtion
säännöstely-, järjestely- tms. hank
keiden lupapäätöksissä velvoitettu
selvittämään näiden hankkeiden
vaikutuksia kalatalouteen ja veden
laatuun sekä istuifamaan kalanpoi
kasia aiheuteifujen vahinkojen kom
pensoimiseksi. Vaikutuksia tarkkail
tim ja hoitomahdollisuuksia selvitet
tim yhteistyössä muiden viranomais
ten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen
kanssa. Järvien säännöstelyn kala-
taloudellisia vaikutuksia kuvaavan
systeemimallin kehittämistä jatkettiin
vesi- ja ympäristöhallituksen, VTt:n
reaktorilaboratorion ja RKTL:n ka
lantutkimusosaston yhteistyönä.
Vesi- ja ympäristöhallinnon toteut

tamien vesistötöiden kalataloudelli
set ja veden laatuun liittyvät hoito-
ja tarkkailukustannukset olivat run
saat 6 milj. mk.

1981, 6.2
18.3.
25.3.

Velvoifteiden hoito
Kalanistutusvelvoitteiden määrä

kpl
20 -

15 -

10 -

5-
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6.11.
13.11.
23.12.

1982, 19.2.
9.3.

2 1.5.
1984, 3.2.

17.2.
2.4.
25.7.

1986, 23.12.
1987, 24.8.

18.9.

80 81 82 83 84 85 86 87

istutettu jen kaiofen määrä
Miii. kpl
5
E Suot 1 -kesäiset)

Cohet, taimenet
EMuut -

80 81 82 83 84 85 86 87

Toimenpidevelvoifteiden kustannukset
Milj, mk
8

6

4

2 HH
80 81 82 83 84 85 86 87
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TUTKIMUS

Tutkimustoiminnan keskeisiä alueita
olivat edelleen vesivarojen seuran
ta, pohjavesitutkimus sekä ilman
epäpuhtauksien ja muun hajakuor
mituksen vesistövaikutusten tutki
mus. Ympäristötietojärjestelmän
(YTJ) ja luonnontilaisten valuma-alu
eiden yhdennetyn seurannan suun
nittelu, hydrologiset ja veden laatua
kuvaavat mallit sekä uutena jäte
huollon tutkimus olivat kehittämis
hankkeista tärkeimpiä. Tutkimuksen
suunnittelua ja ohjelmointia kehitet
tiin siten, että entistä paremmin voi
daan oifaa huomioon läänien ym
päristönsuojelun tietota rpeet. Lop
puvuodesta käynnistyi vesi- ja ym
päristöhallinnon tutkimustoiminnan
kansainvälinen arviointi.
Kotimaassa oli yhteistyösopimuk

sia Geologian tutkimuskeskuksen,
Ilmatieteen laitoksen, Kaupunkilii
ton, Oy Keskuslaboratorio Ab:n,
maanmittaushallituksen, Merentut
kimuslaitoksen ja Valtion teknillisen
tutkimuskeskuksen kanssa. Kansain
välistä yhteistoimintaa oli runsaasti.
Vesien- ja ympäristöntutkimuslai

toksen julkaisutoiminta vesi- ja ym
päristöhallinnon omien sarjojen ul
kopuolella sisälsi artikkeleita seu
raavasti:
— ulkomaiset sarjat ja konferenssi-

julkaisut 55
— suomalaiset sarjat, ammatti-, viik

ko- ja sanomalehdet 36.

Hydrologinen tutkimus
Uuteen peruskarttaan pohjautuva
valuma-aluejako saatiin lähes val
miiksi. Valuma-aluetiedot tallenne
taan digitaalimuodossa, ja niitä kä
sitellään FINGIS-ohjelmistolla. Työ
on uusi kansainvälisestikin katsoen,
ja se avaa lähivuosina mahdollisuu
det mm. aluehaihdunnan arvioimi
seen satelliittitietojen perusteella.
Hydrologinen havainnointi on jat

kunut entisessä laajuudessa. Reaali
aikainen tieto vedenkorkeus- ja vir
taama-asemilta lisääntyi automaat
tihavaintoasemien lukumäärän
noustua noin 20:een. Tulvaennuste
malleja, hydraulisia malleja tulva-

aallon etenemisen seuraamiseksi,
maavesimalleja sekä järvien ja ran
nikkovesien virtausmalleja kehitettiin
edelleen.
Veden kiertokulku liittyy ympäris

tön muutoksiin sekä aktiivisesti että
passiivisesti. Happamoitumiseen
liittyvät hydrologiset prosessit ja il
mastonmuutosten vaikutukset ve
denkorkeuksiin ja virtaamiin olivat
selvitettävänä samoin metsätalous-
toimien vaikutukset. Ihmisen toimin
nan hydrologisten vaikutusten lisäksi
tutkittiin mm. talviajan hydrologiaa.
Tutkimuspalvelu auttoi vesiensuo

jelua selvitettäessä järvien ja rannik
koalueiden virtausoloja. Palveluihin
kuuluivat myös vesivoimaloiden
hyötysuhdemittaukset, patokalib
roinnit yms.

Peruskarttaan pohlautuva valu
mo-aluelako on valmistumassa
myös digitaalisessa muodossa.

Vesi- la ympöristöhallinto huo
lehtii hydrologisesta havainnoin
nista. Vedenkorkeuksia mitataan
päivittäin lukuisissa kohteissa.
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Vesien laadun tutkimus
Painopistealueita olivat maatalou
desta tuleva hajakuormitus, ilman
kautta tulevat epäpuhtaudet ja nii
den vaikutukset vesiin sekä veden Ii
kaantumisen vaikutukset vesien eli
östöön.
Suomen pintavesien happamoi

tumisherkkyys kartoiteifiin. Vesistö
jen laskeumaperäinen happamoitu
minen johtuu pääasiassa energian-
tuotannon, teollisuuden ja liikenteen
rikki- ja typpipäästöistä. Vesistöjen
kyky neutraloida happokuormitusta
on yleisesti heikentynyt. Karut pikku-
järvet ovat jo nyt pitkälle happamoi
tuneet. Eliöstön koostumus muuttuu,
esim. särkikalat ja ravut vähenevät
ja häviävät lopulta happamoitumi
sen vaikutuksesta. Happamoitumi
nen yhdessä ilmaperäisen metalli

j kuormituksen kanssa lisää myös me
tallien pitoisuuksia vesistöissä. Aina
kin alumiinipitoisuus on kohonnut jo
nyt monissa järvissä eliöstölle haital
lisen suureksi.
Tutkimusten mukaan lämmin alku-

kesä ja vesiä sekoittavat myrskyt
näyttävät edistävän myrkyllisen sini
levän kukintaa. Mahdollisesti myös
typen poisto jätevesistä edistää sini
levän valtaanpääsyä. Tyypillisiä ku
kintoja tuottavia sinileviä ovat Ana
baena, Aphamizomenon ja Micro
cystis -sukujen lajit.

,•1’
Sedimenttinäytteet kertovat ve
sistäjen tilan kehiftymisestä.

Jätevesien käsittelyyn tarkoitettu
jen maasuodattimien toimintaa
tutkittiin Sipoossa.

Karujen alueiden pienvesistöjä
uhkaa happamoituminen.

Vesiteknillinen tutkimus
Pohjaveden käsittelyssä tarvittavia
menetelmiä ja laitteita tutkittiin Vaa
san, Kokkolan ja Oulun vesi- ja ym
päristöpiirien alueilla. Kenttäkokei
den avulla pyrittiin selvittämään rau
dan ja mangaanin, ammoniumin se
kä orgaanisen aineksen biologiseen
käsittelyyn liittyvää puhdistumispro
sessia ja laitteiston mitoitusperustei
ta.

0
c
0

0

0
0

Yhdyskuntien jätevesitutkimusta
tehtiin pääasiassa Suomenojan tut
kimusasemalla Espoossa. Siellä tut
kittiin koelaitoksen jätevesien sel key
tyksen tehostamista ja bakteerien
vähenemistä sekä aloitettiin pienten
jätevesimää rien käsittelytutkimus
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fosforinpoiston tehostamiskokeilulla
jätevesien maasuodatuksessa. Ko
keissa käytettiin mm. tarkoitukseen
sopivia teollisuuden jäteaineita. Lu
paavimpia uusia tuloksia asumajä
tevesien käsittelemiseksi saatiin kui
tenkin kemiallisella putkiflokkaus
menetelmällä. Useilla jäteveden
puhdistamoilla selvitettiin nitrifikaati
on optimointia. Teollisuusjätevesitut
kimus painottui metsäteollisuuden
viime vuosina käyttöön ottamien ak
tiivilietelaitosten toiminnan tarkkoi
luun.
Vesistöjen kunnostusmenetelmiä

tutkittiin edelleen. Reisjärven Vuoh
tojärveä tsyvyys 6-7 m) on ilmastettu
kierrättämällä happipitoista pinta-
vettä syvänteeseen, Evijä rven Haa
pajärveä (syvyys 2 m) harjailmasti
mella. Molemmista menetelmistä on
saatu hyviä käyttökokemuksia. Kai
kitusta on selvitetty Lapväärtinjoella,
missä kaikkia on syötetty veteen
Norrfjärdenin kuivatusvesien pump
puasemalla. Pumppuasemien to
dettiin soveltuvan hyvin kalkinsyöt
töön.

Jötehuollon tutkimus
Ympäristöministeriön toimeksian
nosta käynnistettyä riskikaatopaik
katutkimusta jatkettiin kaikissa vesi-
ja ympäristöpiireissä noin 40 kenttä
tutkimuskohteessa. Uusina hankkei
no käyn nistettiin jätteiden kaato
paikkakelpoisuuden arviointimene
telmien kehitystyö, saastuneiden
maa-alueiden kartoituksen suunnit
telu sekä malli- ja tutkimuskaatopai
kan perustilatutkimus ja tutkimus-
suunnittelu.

Maatutkimus
Maatutkimukseen sisältyy geoteknil
lisiä asiantuntijatehtäviä ja geotek
nisten rakenteiden suunnittelumene
telmien kehittämiseen liittyviä tutki
muksia sekä uutena tutkimusaluee
na jätepatojen ominaisuuksien sel
vittä min en.

Kertomusvuonna tutkimuskohtei
no olivat pehmeiköille rakennettujen
patojen suunnittelumenetelmät, pa

tojen routasuojauksen mitoitus, kai
vosjätteiden lujuusominaisuudet ja
pengerrysalueiden painuminen. En
simmäinen maatutkimuksissa käy
tettävä monitoimikaira hankittiin, ja
sitä käytettiin pääasiassa jätehuol
toon liittyneissä maastotutkimuksis
sa.

Vesi- ja ympäristöhallituksen
maalaboratoriossa tehtiin 2000 eri
laista määritystä 27 eri kohteesta
otefuista näytteistä. Kaivosjätenäyt
teiden lujuustutkimukset tehtiin Tek
nillisen korkeakoulun pohjaraken
nuksen ja maarakennustekniikan la
boratoriossa. Piiriorganisaatiossa
on maalaboraforio vain Vaasan ve
si- ja ympäristöpiirin Seinäjoen toi
mistolla.

Laboratoriotoiminta
Vesi-ja ympäristöhailinnon 13 piirila
boratoriota huolehtii vesien- ja ym
pä ristöntutkimuslaitoksen tutkimus-
laboratorion ja vesi- ja ympäristön
tutkimustoimiston kanssa vesikemi
allisesta, mikrobiologisesta ja biolo
gisesta analyysitoiminnasto.
Laboratoriotoimintaa kehitettiin

mittauslaitteistoja uusimalla ja täy
dentämällä. Oljyn laadun ja mää
rän analysointiin hankittiin kaasu
kromatografi ja vanhaan kaasukro
matografiin halogeeniyhdisteiden ii
maisin sekä automaattinen näyttei
den syöttölaite. Lisäksi saatiin or
gaanisten yhdisteiden mittaukseen
ja tunnistamiseen massaselektiivi
selläilmaisimella varustettu kaasu
kromatografi. Metallimääritysten te
koa helpottamaan hankittiin Zee
man-efektiin perustuva atomiab
sorptiospektrofotometri, jolla voi
daan entistä paremmin analysoida
mm. biologisia ja kaatopaikkanäyt
teitä.

Vesi- i° ympäristähallinnon
laboratoriotoiminta
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Yhdessä muiden tutkimuslaitos
ten kanssa jatkettiin vuonna 1973
aloitettua veden laadun tutkimuk
sessa tarvittavien menetelmien stan
dardisointia. Vuoden loppuun men
nessä oli vahvistettu yhteensä 55
biologista, kemiallista ja mikrobiolo
gista SFS-standardia.

Vesi- ja ympäristöhallituksen ja
Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin uu
den laboratorion rakentamisesta
Hakuninmaalle tehtiin päätös.

Näytteenottopaikkoja
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VALVONTA JA KATSE LMUSTOIMINTA

Valvonta
Yleistä etua valvovana viranomaise
na vesi- ja ympäristöhallinto esitti
käsityksensä 55 alku kokouksessa ja
33 katselmuskokouksessa.

Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtä
vänä on myös valvoa lainvoimaisten
vesioikeuden päätösten noudatta
mista. Keskeistä oli lupaehtojen nou
dattamisen valvonnan yhdenmu
kaistaminen. Valvontaa kehitettiin
ohjeiden ja suositusten avulla. VaI
vontakohteita oli noin 20 600, joista
valvottavia päätöksiä 5 800, ennak
koilmoituksia 5 600 ja muita tiedos
sa olleita valvontakohteita 9 200.
Vesiensuojelua koskevia ennakkoil
moituksia tarkastettiin vesi- ja ympä
ristöhallituksessa 336. Ne jakaantui
vat vedenkäyttäjä ryhmittäin seuraa
vasti:
— yhdyskunnat 9
— puunjalostusteollisuus 9
— muu teollisuus 37
— puunkyllästämöt,
öljysäiliöt ym. 41

— kaatopaikat 17
— sikalat 150
— muut eläinsuojat 24
— kalankasvatuslaitokset 49

Vesi- ja ympäristöhallitus antoi
uuden valvontaohjeen menettelystä
vesilain rikkomistapauksissa. Rikko
muksia, joista anneifiin kirjallinen ke
hotus rikkomuksen aiheuttajalle tai
ilmoitus vesi- ja ympäristöhallituksel
le, oli 392 tapausta. Vuoden aikana
saavutettiin laillinen tila 272 tapauk
sessa. Valitus-, virka-apu-, syyte-
ym. asioissa vesi- ja ympäristöhalli
tus antoi 271 lausuntoa, jotka ja
kaantuivat seuraavasti:
— viranomaisille 99
— yksityisille 72
— vastaselityksiä ym. 100

Vesi- ja ympäristöpiirit kontrolloi
vat 1 upaehtojen noudattamista 4500
tarkastuskäynnillä, 4700 vertailu
näytteen otolla ja 132 erityistutki
muksella. Vesi- ja ympäristöpiirit lä
hettivät keskusvirastoon valvonta ra
portteja 145:stä vesilain rikkomusta
pa u ksesta. Uusittu va Ivontaohje te
ollisuuden ja kalankasvatuslaitosten
kuormitustarkkailun tulosten ja vuo
siraporttien käsittelystä ja tietojen
ta Ilentamisesta rekisteriin otettiin
käyttöön. Kalojen ja rapujen joukko
kuolemia tuli tietoon 58 tapausta.
Yleisimmät syyt olivat happikato,
pH:n muutokset ja sairaudet.

Hakemusasioissa vesioikeuksille
annetut lausunnof ja tuomiois
tuinten päätökset

Valvontatapaukset, jotka ovat
edellyttöneet toimenpiteitä
maastokäynteineen, neuvottelui
neen tms.
Kohde Tapaukset

Päätökset ja Muut
ennakko
ilmoitukset

Teollisuusjötevedet 1 15 52
Kalankasvatuslaitokset 91 17
Yhdyskunta jätevedet 65 34
Kaatopaikat 20 34
Muu kuormitus 70 173
Maa-aineksen otto 5 54
Suoja-alueet — 3
Vedenotto 42 26
Säännöstely- ja
voimalaitosten käyttö 41 59
Vesirakentominen, uitto
jo vesiliikenne 49 187
Yhteensä 498 639

Hakemusasioissa vesioikeuksille annetut lausunnot sekä tuomio
istuinten päätökset vuonna 7987
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Vesistöön rakentaminen
ja voimalaitokset 138 1 139 119 109 47 44 29 348

Vesiliikenne ja uitto 15 1 16 6 19 14 8 16 63
Vesistöjärjestelyt ja
ojitus 10 2 12 80 10 7 4 41 142

Säännöstely 4 3 7 12 8 8 6 7 41
Vedenhankinta 50 — 50 29 17 6 15 7 74
Jäteveden johtaminen 136 5 141 86 43 50 102 34 315
Soranotto 14 — 14 14 2 1 3 1 21
Kunnostus 3 — 3 — 4 3 1 — 8
Muu 1 — 1 — — — — — —

Yhteensä 371 12 383 346 212 136 183 135 1 012
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Pohjavesien suojeluun liittyneen
tehostetun valvonnan kohteina oli
vat maa-ainesten otto sekä etenkin
teollisuuden, maa- ja metsätalou
den sekä jätehuollon toiminnot, jot
ka uhkaavat liata pohjavesiä. Turkis
tarhauksen vesiensuojelun valvon
taa tehostettiin Vaasan ja Kokkolan
lisäksi myös Tutun vesi- ja ympäristö-
piirissä.
Kertomusvuonna siirtyi rakenta

misen valvonnan päätösvalta kes
kusvirastolta piirihallinnolle vesistö
jen ylityksiä ja alituksia koskevissa
asioissa. Samalla uusittiin tätä hake
musryhmää koskeva valvontaohje.
Rakentamisen valvonnan menette
lytavat ovat muuttuneet va lvontateh
tävien siirryttyä lähemmäs vesistöjen
hyväksikäyttötehtäviä.
Muissa kuin vesioikeusasioissa

antoivat vesi- ja ympäristöpiirit lau
suntoja seuraavasti:
— ennakkoilmoitusten tarkastuksen
luonteiset lausunnot (metsäojitus,
turvetuotanto ym.) 402

— maa-aineslain perusteella
annetut lausunnot 728

— kaavalausunnot
seutukaavat 10
yleis- ja osayleiskaavat 75
asema- ja rakennuskaavat 59
rantakaavat 147
poikkeusluvat 148

— silta- ja rumpulausunnot 710
— vesien tilaa ja tutkimustoimin
taa koskevat lausunnot 393
Vesi- ja ympäristöhallinnon muilta

tehtäväalueilta piirit antoivat yhteen
sä runsaat 2200 lausuntoa.

Velvoitetarkkailu
Vesistöjen velvoitetarkkailu on viime
vuosina jatkuvasti lisääntynyt. Uusia
velvoitteita on annettu varsinkin ka
lankasvatuslaitoksille, turvetuoffajil
le, kaatopaikoille ja vesirakennus
hankkeille. Tarkkailuvelvollisia oli
noin 1 700. Tarkkailu hoidetaan yh
teistarkkailuna lähes kaikilla alueilla,
joilla tämä on tarkoituksenmukaista.
Yhteistarkkailualueita oli noin 100.
Vesistötarkkailuohjelmia oli lähes
900.

Tarkkailuohjelmiin lisättiin biolo
gisten tutkimusmenetelmien käyttöä.
Yhä yleisemmin on selvitetty esimer
kiksi rehevöitymistä a-klorofylli- tai
perifytontutkim uksil la. Myrkyllisten
aineiden esiintymistä ja vaikutuksia
koskevia selvityksiä on lisätty. Vesi-ja
ympäristöhallitus antoi ohjeen jäte
vesiä ja niiden vesistövaikutu ksia
koskevan velvoitetarkkailun valvon
nosta. Jätevesien velvoitefarkkailun
oikeellisuuden varmistamiseen kiin
nitettiin erityistä huomiota.

Katselmustoiminta

Vireillä olevat katselmustoimitukset
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Vesistälen velvoitetarkkailun suu
rimmat yhteistarkkailualueet
7980-luvun puolivälissä.

Katselmustoimituksia oli vireillä 143
eli 21 enemmän kuin edellisenä
vuonna. Ne hoidettiin pääasiassa
vesi- ja ympäristöpiireistä. Eniten
katselmustoimituksia oli Turun piiris
sä. Toimitusinsinöörejä oli vuoden
lopussa 47. Katselmustoimituksia
valmistui 30 ja peruuntui 4. Katsel
mustoiminnan ja hakemusasian kä
sittelyn kehiftämishankkeista saatiin
valmiiksi katselmusohjeiden uusimi
nen katselmustiedotteiksi.
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HALLINTO JA VOIMAVARAT

Hallinnon ja
lainsäädännön
kehittyminen
Vesi- la ympäristöhallituksen ja piiri-
hallinnon organisaatiota muutettiin
ja yksiköiden tehtävät määriteltiin
1.3.1987 voimaan tulleella asetuksel
la (151 /87) sekä sen nojalla annetuil
la työjärjesiyksillä.

Lakia alu ksista aiheutuvan vesien
pilaantumisen ehköisemisestä muu
tettiin (204/87) siten, että vesi- ja ym
päristöhallinnon tehtävänä on
1.3.1987 alkaen ollut alusöljyvahin
kojen torjunnan järjestäminen ja ke
hittäminen sekä toiminnan yleinen
ohjaus ja valvonta. Hallinnon tehtä
viä on lisätty myös maa-alueilla ta
pahtuvien öljyvahinkojen torjunnas
sa (205/87).
Jätehuoltolakia ja -asefusta muu

tettiin (203/87 ja 425/81) siten, että
vesi- ja ympäristöhallinnon tulee
osaltaan seurata jätehuoltolain no-
ja Ila tapahtuvaa jätteiden käsittely-
paikkojen hoitoa. Vesi- ja ympäristö-
hallitus toimii asetuksen mukaan asi
antuntija no jätehuoltoasioissa ja
huolehtii osaltaan ätehuoltoon liitty
västä tutkimuksesta.

Koskiensuolelulailla (35/87) kiel
lettiin vesivoiman rakentaminen 53
vesistössä tai vesistönosassa. Aiem
min on vastaava laki (703/83) an
nettu Ounasjoen erityissuojelusta.
Ympäristöministeriä on valtuuttanut
vesi- ja ympäristöhallituksen valvo
maan valtion etua lakien perusteella
pideifävissä korvaustoimituksissa.
Vesilakiin tuli runsaasti muutoksia

(467/87 ja 468/87), jotka koskevat
mm. vesiensuojelua, vesien virkistys
kiyttöä, muutoksenhakujörjestel
mää, asiantuntemuksen lisäämistä
vesituomioistuimissa sekä katsel
mustoimituksia.
Patoturvallisuuslakia muutettiin

(616/87) siten, että ennen lain voi
maantuloa käyttöön otetun padon
turvallisuustarkkailuohjelma tulee
toimittaa vesi- ja ympäristöhallinnon
hyväksyttävä ksi 31.12.1988 mennes
sä.

Maatilatalouden vesiensuojelu
toimenpiteiden avustamisesta an
nettiin valtioneuvoston päätös (541/
87).
Ympäristöministeriö asetti kolme

työryhmää ympäristöntutkimuksen
kehittämiseksi vesi- ja ympäristöhal
linnossa sekä vesien- la ympäristön-
tutkimuslaitoksen vesitutkimusta
koskevan kansainvälisen arvioinnin
valmistelemiseksi.
Tehtävien ja toimivallan siirtoa ve

si- ja ympäristöhallituksesta piirihal
lintoon jatketaan kuluvan vuosikym
menen loppuun. Rakentamisorgani
saation kehittämistä jatkettiin vesi- ja
ympäristöhallituksen vuonna 1986
tekemän päätöksen ja vuoden 1987
tulo- ja menoarviaon sisältyvien pe
riaatteiden mukaisesti. Vuoden 1987
alussa loppui Mikkelin ja Kainuun
vesi- ja ympäristöpiireissä oma ra
kentamistoiminta näiden piirien
muututtua rakennuttaviksi piireiksi.

Vesi- ja ympäristöhallinto seuraa
myös lätehuoltolain perusteella
kaatopaikkojen hoitoa. Ammäs
suon kaatopaikka otettiin syk
syllä käyttöön pääkaupunkiseu
dulla.
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Vesi- ia ympäristähallinnon erää
nä tehtävänä on suunnitella ja
toteuttaa maa- ja metsätalousmi
nisteriän toimeksiannosta kalata
loutta edistäviä hankkeita.

Heinäveden Karvionkoski kuuluu
koskiensuojelulain kohteisiin.
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Määrärahojen käyttö tehtäviffäin ao. vuoden
kustannustasossa

300

Tutkimus
Katselm us
Valvonta

Suunnittelu
ja ohjaus

Määrärahojen käyttö taloudellisen laadun mukaan
ao. vuoden kustannustasossa

Talous ja hallinto

Käyttö ja kunnossapito

Rakentaminen

Tutkimus

Katselmus
Valvonta

Suunnittelu ja
ohjaus

Milj, mk
500

400
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400

Investointiluontoiset han
kinnat ja siirtomenot

Talous ja hallinto

Käyttö ja kunnossapito

Rakentaminen

Muut menot
Sijoitusmenot
Siirtomenot
Kulutusmenot

200

100
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85

Työajan käyttö tehtävittäin

83 84 85 86 87

Vesi- ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat viras
tokohtaisesfi 7987

Riista- ja kalatalouden Muut 0,9 %
tutkimuslaitos

Henkilötyövuotta
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Vesi- ja ympäristöhallinnon henkilökunta 37.72.798 7

Huoltokorjaamo- ja

85 87
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Toiminnan ja talouden
suunnittelu ja
kehittäminen
Tutkimustoiminnan kehittäminen on
ollut pa tulee lähivuosina olemaan
keskeisessä asemassa. Tutkimuksen
voimavaroihin ja laboratoriotiloihin
sekä tutkimuslaitteiden ja -välinei
den laatuun kiinnitetään erityistä
huomiota. Ympäristöntutkimus on
laajenemassa vesien ja jätehuollon
tutkimuksen ulkopuolelle.

Vesi- ja ympäristöhallitus antoi pii
rihollinnolle ohjeet laatia vuoden
1989 loppuun mennessä piirikohtai
set vesien käytön, hoidon ja suoje
lun kehittämissuunnitelmat. Suunni
telmien tarkoituksena on tukea toi
minta- ja taloussuunnitelmien, tulo
ja menoarvioesitysten sekä suunnit
telu-, tutkimus- ja työohfelmien vaI
mistelua.

Henkilökunta
Vesi- ja ympäristöhallinnon henkilö
kunta oli vuoden lopussa 1 579 kuu
kausipalkkaista la 642 tuntipalkkais
ta. Tulo- ja menoarvion mukaisesti
jouduttiin lakkauffamaan 15 virkaa,
tointa tai tehtävää.

Henkilöstölle järjestettiin infor
maatiotilaisuuksia uudesta virka
mieslaista. Yhteistyössä voltiokont
torin kanssa valmisteltiin henkilöstön
kuormitustekijöitä kartoittavao kyse-
lyö, joka toteutetaan vuoden 1988
alussa. Valtakunnallisen työsuojelu
viikon aikana kiinnitettiin huomiota
tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Urhei
lu- la virkistystoimintao järjestettiin
sekä alueellisesti että valtakunnalli
sesti.

Määrärahojen käyttö
Jos kulutusmäärärahoissa otetaan
huomioon palkansaajien ansiota
soindeksin (valtio) keskimääräinen
muutos 8,5 % sekä siirto- ja sijoi
tusmenoissa rokennuskustannus

indeksin muutos 4,5 %, niin nimellis
kasvu merkitsi määrärahojen käytön
reaalista kasvua 10,7 %. Merkittävin
määrärahojen kasvua aiheuttanut
tehtävä oli Antonio Gromscin ölfyva
hingon torjuntatyö.

Vesi- ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat milj, markkaa
1986 1987 kasvu kasvu-%

Oman viraston 302,3 378,6 76,3 25,2
Muiden virastojen 1 12,5 129,9 1 7,4 15,5
Yhteensä 414,8 508,5 93,7 22,6

Vesi- ia ympäristöhallinnon käyttämät työmäärärahat hanketyypeittöin
vuonna 1987 -

Hallinnonolo Varsinaiset Työllisyys Yhteensä
Hankeryhmä milj, mk milj. mk milj. mk
Ympäristöministeriö
Vesihuolto 9,1 0,3 9,4 6,1
Vesistön kunnostus 3,4 0,9 4,3 2,8
Veneily 1,7 1,4 3,1 2,0
Muut hankkeet 0,9 0,1 1,0 0,7
YM yhteensä 15,1 2,7 17,3 1 1,6

Mao- /o metsätalousministeriö
Vesihuolto (vedenhankinta) 10,0 20,7 30,7 19,9
Vesistön kunnostus 1,1 1,4 2,5 1,6
Tulvasuojelu 24,6 4,9 29,5 19,2
Maankuivatus 20,2 — 20,2 13,1
Kalatalous 19,3 5,7 25,0 16,2
Uitto 1,8 1,4 3,2 2,1
Maa- ja vesirakenteiden
kunnossapito 2,1 0,1 2,2 1,4

Muut hankkeet 3,2 1,6 4,8 3,2
MMM yhteensä 82,3 35,8 1 18,1 76,7

Turvetuotantoon liittyvät työt — 16,8 16,8 10,9
Muut hankkeet 0,7 0,5 1,2 0,8
TYÖMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 98,1 55,8 153,9 100,0
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Vesivaroista ja muusta ympäris
töstä tallennetaan monipuolista

Atk nopeuttaa tietojen käsittelyä tietoa kehitettävänä olevaan ym-
ja parantaa työn laatua. päristötietojärjestelmään.

lietojärjestelmät ja
atk-toiminta
Ympäristötietojärjestelmän kehittä
minen jatkui yhdessä ympäristömi
nisteriön ja lääninhallitusten kanssa.
Järjestelmästä kehitetään lähinnä
ympäristönsuojelua koskevan tieto-
aineiston keräys-, muokkaus- ja tu
lostusjärjestelmä, joka palvelee
kaikkia ympäristötietoja tarvitsevia
hallinto-, seuranta- ja tutkimustaho
ja.

Ym päristötieto järjestelmään kuu
luu alkuvaiheessa noin 20 osajärjes
telmää. Niihin sisältyvät kaikki vesi-
ja ympäristöhallinnon tietojenkäsit
telyn kehittämissuunnitelmassa mai
nitut kehittämiskohteet. Kusta km
osa järjestelmästä pyritään saa
maan viimeistään vuonna 1990 en
simmäiset toiminnan ja sisällön suh
teen hyväksyttävissä olevat versiot.
Lopulliset käyttövalmiit versiot on

- tarkoitus saada valmiiksi seuraavien
viiden vuoden aikana. Ympäristötie
tojärjestelmää kehittämässä oli 15
työryhmää, joissa oli mukana yh
teensä yli 100 henkilöä.

Tärkeimmät valmiina olleista atk
rekistereistä vesivarojen osalta oli
vat
— Vedenlaaturekisteri, johon talle

tetaan fysikaolis-kemialliset ana
lyysitu lokset.

— Ympäristömyrkkyrekisteri, joka si
sältää eläimistä, vesikasveista,
planktonista ja pohjasedimen
teistä tehdyt ympäristömyrkkyjen
määritysten tulokset.

— Vedenkorkeus- ja virtaamarekis
terit, jotka sisältävät virtahavain
topaikkojen päiviifäiset veden-
korkeus- ja virtaamatiedot.

— Biorekisteri, joka sisältää kasvi
planktontietoja.
Vesi- ja ympäristöhallinnolla on

käytössä useita sekä veden laadun
muutoksia kuvaavia ja enn ustavia
vesistömalleja että veden määrää ja
sen muutoksia kuvaavia malleja. Ve
sistösu u n nittel ua pa Ivelevia tietoko

- neohjelmia on kehitetty useita, ja ne
on koottu helppokäyttöiseksi ohjel
mistokokonaisuudeksi.
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Vesi- ja ympäristöhallituksen
VAX 8500 -laitteistoa laajennettiin
hankkimalla siihen uutta levymuistia
ja laskentatehoa. Piirihallintoon
hankittiin kolme uutta Micro VAX II
-laifteistoa, minkä jälkeen tämä lait
teisto oli Kymen, Vaasan, Kokkolan,
Oulun ja Lapin piirissä. Koko vesi- ja
ympäristöhallinnossa oli vuoden lo
pussa käytössä 125 tietokonepää
tettä ja 30 mikrotietokonetta. Helsin
gissä Pohjoinen Rautatiekatu 21:n ti
lojen kaapelointi saatiin syksyllä val
miiksi, niin että kaikkiin huoneisiin
voidaan kytkeä vähintään kaksi tie
tokonepäätettä tai kirjoitinto.

Julkaiseminen ja tiedotus
Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisee
kolmea julkaisusarjaa:
— Vesi- ja ympäristöhallinnon jul

kaisuja,
— PublicationsoftheWaterand En

vironment Resear& lnstitute,
— Vesi- ja ympäristöhallituksen mo

nistesarja.
Sarjoissa ilmestyi kertomusvuo

den aikana yhteensä 53 julkaisua.
Julkaisujen jakelu hoidettiin vasta
vuoroisuuteen perustuvana kotimai
sena ja kansainvälisenä julkaisu
vaihtono. Julkaisuja myydään Valti
on painatuskeskuksen kautta, ja
monistesarjaa on saatavana lainoi
na vesi- ja ympäristöhallituksen kir
jastosta.
Tiedoifamisessa pyrittiin tehdyt

päätökset ja myös valmisteltavina
olleet suunnitelmat kertomaan välit
tömästi niille, joita ne koskivat. Piiri-
hallinto hoiti maakunnallista ja alu
eellista tiedottamista. Keskusviras
tosta välitettiin vesi- ja ympäristöhal
linnon toiminnasta kertovia uutisai
heita lehdistölle, radiolle, televisiolle
ja tietotoimistoille noin 450. Tiedo
tusaiheista tankkilaiva Antonio
Gramscin karilleajo oli kolmen kuu
kauden ajan etualalla.
Pohjoismaiset ympäristöalan tie

doifa jat tapasivat Suomessa. Järjes
telyt hoidettiin yhteistyössä ympä ris
töministeriön kanssa.

Vesi- ja ympäristöhollinto osallis
tui omalla osastolla seuraaviin näyt-

telyihin:
— Aqua-näyttely Oulussa 4-12.4.
— Yhdyskuntafekniikka 87 Turussa

10.- 12 .6.
— Maatalousnäyttely Jyväskylässä

26.-28.6.
— Maatalousnäyttely Kangasalla

7-9.8.
Sisäistä tiedotusfa hoidettiin kes

kusvirastossa viikkotiedotteen ja ve
si- ja ympäristöpiireissä kunkin
oman sisäisen tiedotuslehden väli
tyksellä. Lehdikköä, johon kooffiin
päivälehdistä vesiaiheisia artikkelei
ta, tehtiin sisäiseen käyttöön viikot
tain.

Vesi- i° ympäristöhallinnon lul
kaisut välittävät tietoa vesivarois
ta la niiden hyväksi tehtävästä
työstä.

Tiedotustilaisuus Kemissä kunnos
tetun Takalärven rannalla.
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Kirjasto ja tietopalvelu
Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjas
ton kokoelmat olivat vuoden lopus
sa 49 344 nidosta, ensisijaisesti vi
raston taimintakenttään kuuluvaa
kirjallisuutta. Kartunta vuoden aika
na oli 3 609 nidosta. Kirjastoon tuli
511 aikakauslehteä, joista 265 ulko
maisia. Tilauksia omista kokoelmista
tehtiin 3 761, ja kaukopalvelulainoja
välitettiin 1 847 Atk-tiedonhakuja
kotimaisista tietakan noista tehtiin
33, tiedonhaut kansainvälisistä atk
tietokannoista teetettiin. Keskusvi
raston kirjaston ja käsikirjastojen li
säksi on vesi- ja ympäristöpiireillä
omat käsikirjastonsa.

Koulutus
Vesi- ja ympäristöhallinnon koulu
tustoiminta perustui viraston henki
löstökoulutussuunnitelmaan vuosille
1986 - 90, joka antaa suuntaviivat
vuosittaisten koulutusohjelmien laa
timiselle ja toteuttamiselle. Koulutus-
suunnittelussa on otettu huomioon
ne vaatimukset, jotka ympä ristöha 1-
linnan uudelleenjärjestely ja toimin
nan tuloksellisuus henkilöstön asian
tuntemukselle asettavat.
Kertomusvuanna koulutuksella

pyrittiin ensisijaisesti henkilöstön
yleisten valmiuksien lisäämiseen.
Automaattisen tietojen käsittelyn li
sääntyessä koulutuksessa painottui
atk-peruskoulutus, käyffäjäkoul utus
ja ohjaus sekä tekstinkäsiifely.
Vesiasioiden hoitoon liittyvää uI

kopuolisille järjestettävää koulutusta
kehitettiin erityisesti alueellisella ta
salla. Yhteistyössä ympäristöminis
teriön kanssa laadittiin opetusai
neistaa kuntien ympäristönsuojelu
lautakuntien vesiasioiden koulutusta
varten.

Vesi- ja ympäristöhallinnon henki
löstökaulutuksen kokonaismäärä oli
noin 6 900 henkilötyöpäivää eli
1,7 % työajasta. Kaulutuskustannuk
set olivat yhteensä noin 6,1 milj. mk,
josta koulutusta saaneiden osuus oli
noin 4,8 milj, mk.

Kansainvalinen toiminta
Vesi- ja ympäristöhallinto osallistui
seuraavien YK: n alaisten järjestöjen
työhön: ECE, UNEP, UNESCO ja
WMO. UNESCO:n puitteissa toteu
tetaan kansainvälistä hydrologista
ohjelmaa (International Hydralogi
cal Programme). Kuluva vuosikym
men on myös YK:n Kansainvälisen
vesihuollon vuosikymmen.
Pohjoismainen yhteistyö vesialal

la on perinteisesti vilkasta. Vesi- ja
ympäristöhallinto on mukana mm.
Pohjoismaiden ministerineuvoston
ympäristönsuojelun virkamieskomi
tean vesiensuojelutyöryhmässä se
kä NJF:n (Nordiske Jordbrugsfars
keres Forening), NHF:n (Nordisk
Hydralogisk Förening) ja INSTA:n
(lnternordisk Standardisering) toi
minnassa.

Lisäksi osallistuttiin OECD:n toi
mintaan, nykyisellään hyvin laajaan
meriensuajel uyhteistyöhön erityises
ti Itämeren Suojelukomissiossa, Eu
roopan teknologiayhteistyöhön,
kansainvälisen standardisointijär
jestön (ISO) työhön ja monien mui
den järjestöjen (esim. IAHS, EWP
CA, 1AWPRC) toimintaan.

Bilateraa lista tieteellis-teknillistä
yhteistyötä vesi- ja ympäristöhallin
nolla oli Neuvostoliiton, Puolan,
Saksan Demokraattisen Tasavallan,
Tsekkoslovakian ja Unkarin kanssa.
Neuvostoliiton kanssa oli lisäksi ym
päristönsuojeluun sekä vesistöjen
käyttötoimintaan liittyvää yhteistyö
tä. Rajavesistöjä koskeva yhteistyö
jatkui Neuvostoliiton, Ruotsin ja
Norjan kanssa. Suomen ja Norjan
välinen rajavesistökomissio käynnis
ti laajan selvityksen Tenojoesta.

Vesi- ja ympäristöhallinto oli mu
kana järjestämässä mm. seuraavia
Suomessa vuonna 1987 pidettyjä
kansainvälisiä tilaisuuksia:
— IAWPRC:n metsäteollisuuden

jätevesien käsittelysymposio
9.-12.6. Tampereella

— IAWPRC:n pohjavesisympasia
4.-6.8. Kuopiossa

— Patoturvallisuuskurssi 13.-25.9.
Helsingissä ja Rovaniemellä.

Lyhenteillä ilmaistujen järjestöjen nimiä:
ECE, Ecanomic Commission for Europe
EWPCA, Eurapean Water Pollution Control Associatian
IAHS, International Association of Hydrologica 1 Sciences
IAWPRC, International Association on Water Pallution Research and Control
ISO, International Standardization Organization
OECD, Organization for Ecanomic Cooperation and Development
UNEP, United Natians Environment Programme
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WMO, World Meteoralagical Organization
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Kansainvälinen patoturvallisuus
kurssi järjestettiin syyskuussa
Suomessa.

Vesi- ia ympäristöhallituksen la
Unkarin vesitalouden tutkimus
keskuksen välillä on tieteellistek
nisenä yhteistyönä käynnissä vir
taus- ja malliprojekfi, johon liitty
vää mittausohjelmaa toteutettiin
Balaton-järvellä.
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VAHEN- OCH MILJÖFÖRVALTNINGENS VERKSAMHET ÅR 1987

SAMMANDRAG

Vattentillgångar
De hydrologiska förhållcndena var
år 1987 i många avseenden excep
tionella. Vintern var synnerligen kali
och det snöode ganska litet. Tjälen
gick dupcre än normalt, och 1 Lcpp
lcnd tinode ei morken heit ens om
sommaren. P6 vidsträckta områden i
landets mellersta delar regnade det
om sommaren mera ön underen en-
dc sommar under det gängna se
klet. 1 många sjöar var vattennivån
om hösten 0,1-1 meter högre än for
malt. 1 slutet cv året slönk vattenni
våerna i helo landet mycket snabbt.
Sommarens kyla och regnighet

minskade i någon mån eutrofiering
en cv vattendragen. Algblomningcr
förekom dock ganska mycket, men
de vcr vanliga först sencre på hös
ten. De vattenskyddsbefrämjande
åtgärder som skogsindustrin vidtc
git har klart förböttrat tillståndet i
vattendragen. Visso torvproduk
tionsområden och storc fiskodlings
anstalter har i någon mån försvagat
vattenkvaliteten i vcftendrogen på
verkningsområdet.

Vattenförsörjning
De allmänna vaifenverken delade ut
vatten åt nästan fyra miljoner invå
nare. Hölften cv vcttnet är grundvat
ten. Vcttenmängden var 288 1 perin
vånare och dygn år 1986. Under de
senare åren har man strävat till att te
rencre råvctten än tidigcre i bruk.
Aven desinficering cv vcttnet har ut
vecklcts så, att ei skadliga klore
ringsprodukter skulle uppstå. Är
1987 inleddes ett treårigt utveck
lingsprojekt gällande vattenförsörj
ningen på områdena med spridd
bosättn i ng.

Vattenvå rd
Beredandet cv målprogrammet för
vattenskyddet fortsattes under led
ning cv milj öministeriet. Avsikten är
ctt åstcdkomma eff principbeslut cv
stctsrådet om målen för vattenskyd
det frcm till år 1995. Den regionala
plcneringen av vattenskyddet hade

igångsctts p6 18 områden. Utveck
lingen cv vattenskyddet fortscttes i
flere proiekt. 1 dem behcndlcs bl.c.
möjligheterna cft minskc den diifusa
belastningen, utvecklingen cv vct
tenkvalitetsmodeller och dercs an
vöndning samt de förfaringssätt,
sam skall efterFöl jos inom planering
en. Utvecklingen cv vcttenvården
fortscttes också inom ramerna för
flera internationellc projekt.

Är 1986 var 578 avloppsrenings
verk för samhällenas avloppsvatten i
bruk. Av cvloppsvattnen behandlcs
85 % biologiskt-kemiskt och 14 %
kemiskt. Under behandlingen redu
cercs 85 % cv den orgcniska sub
stansen, 88 % av fosforn och 35 %
cv kvävet. Belcstningen cv orgcnisk
substans förorsakcd cv skogsindu
strin minskade år 1986 cc 24 % och
cv fosfor 10 % i jämförelse med före
gående års nivå.

För ctt stödc vcttenskyddet inom
lcntbruket stod det år 1987 för förstc
gången till buds 1,5 milj. mk sam sta
tens fincnsieringsstöd. För byggcn
de cv scmhällencs avloppsrenings
verk beviljcdes bidrcg om 10 milj.
mk. Räntestödslån beviljades för
samhällencs och industrins vatten
skyddsåtgörder scmmcnlcgt 70
milj. mk.

Vård av vattendrag
och annan miljö
1 vctten- och miljöförvaltningens plc
neringsprogrcm fcnns det år 1987
scmmanlcgt 109 projekt för restcu
rering och rekreationsbruk. Av dem
var 26 fiskeriekonomiskc och 14 få
gelvattnens restcureringsprojekt.
Andcmålet med övriga projekt var
ett befrämjcnde cv båtliv och annat
rekreationsbruk, vård cv vaifenmii
jön och förbäffring av trivseln i boen
demiijön.
Med cv ViIt- och Fiskeriforsknings

institutet cnvisade medel plcnercde
vatten- och miljöstyrelsen sju fiskod
lingscnstclter. Fem ploner för byg
gcnde cv naturnäringsdcmmcr blev
färdigc. Man fortsatte med resfcure
ringen cv flottningsleder, sam tcgits

ur bruk. Till vcttendomstolen inläm
ncdes sex cnsökningar om upphä
vcnde cv flottningsstcdgor.

1 budjetförslaget för år 1987 cnvi
sades medel för utförcndet cv tre
cvfallshanteringscrbeten. Avsikten
är att restaurerc cvfcllshonterings
plctser och nedsmutsade mcrkom
råden. Också sju andre platser hcr
undersökts.

Översvömningsskydd
På grund cv regn och sommaröver
svämningar drabbades jordbruket
cv stora skördeskador speciellt i
Osterboften och Syd-Västrc Finlcnd.
På dessa områden låg ocksä tyngd
punkten för planeringen cv över
svämningsskyddet år 1987 Till de
viktigaste plcneringsobjekten hör
Lappo ås, Kyro älvs, Kcrvicnjokis
och Kumo äivs vcttendrag. För uffö
rcndet cv projekten göllcnde över
svämningsskydd, användes statens
medel 30 milj. mk. Det störstc ej slut
förda arbetet pågick vid Kyro älv.

Torrldggnings- och
torvproduktionsarbeten
Torrläggningscrbetenc, sam plcne
rats cv vatten- och miljödistrikten,
har utförts huvudsakligen med hjälp
av statens finansieringsstöd. För de
arbeten sam distrikten utfört cnvän
des år 1987 medel om 20 milj, mk för
Iän och stöd. Torrläggningscrbete
nas nyttoarecl vcr scmmcnlcgt näs
tcn 8000 he, vcrcv åkerns cndel vcr
cc 90%.

Enligt cv stctsrådet år 1984 fcttat
beslut ken vctten- och miljödistrikten
plcnerc och ufförc torrläggnings-,
vcttenvårds- och vägcrbeten på
tarvproduktiansområden. År 1987
användes för utförandet ov crbete
ne 20 milj, mk sysselsäftningscnslag.

Bekämpning av
mii jöskador
Vctten- och miljöstyrelsen inledde
under verkscmhetsåref en kontinu
erlig dejourering av oljeskador, ke
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mikalieutsläpp och översvämnings
situationer. Skadebekämpningsbe
redskapen utvecklodes ocksä med
andra åtgärder. Också åtgärder
som krävs för radioaktivt nedfall ut
reddes.
Tankern MI Antonio Gramsci kör

de i februari på grund utanför Bor
gå, och som en följd dörav hamna
de 570 ton räolja i havet. Cedningen
för bekämpningsarbetena överflyt
tades 1.3.1987 till vatten- och miljö
styrelsen, som grundade en led
ningsgrupp på bred bas för ott pIa
nera åtgörder. Oljan bredde ut sig i
isen pä ett vidsträckt område och
man fick bara litet tiilvarataget. Ska
dorna blev dock mycket smä.

Pä grund av hård köld var det i
vissa vattendrag svåra översväm
ningar med isbildning. Om våren
var det i norra Osterbotten och
Lappland stora översvämningar
med isbildning. P6 grund cv rikligt
regn var det om sommaren och hös

Reglering av vattendrag
1 Finland finns det sammanlagt över
200 regierade sjöar, vilkas areal är
över 1 km2. Vatten- och miljö
styrelsen innehar det vaftenröftsliga
tillståndet i över 70 regleringstill
stånd. Man var tvungen att vidta ät
görder, som avviker frän det norma
la, på grund av de rikliga regnen om
sommaren och förhösten. Redan i
september inleddes exceptionellt
stora tappningar av Saimen för att
förhindra de översvämningsskador
sam ken hota om sommaren 1988.
Undersökningarna om verkningar
ne av regleringarna av vaftendra
gen har fortsaffs.

Forskningsverksamhet
Utvecklingen av miljödatasystemet
fortsattes under året. 1 slutet cv året
inleddes en internationell värdering
cv vattenforskningen. Forsknings
verksamhetens tyngdpunkt låg spe
ciellt p6 uppfölfning av vattentill
gångar, grundvattenforskning, un
dersökning cv den diHusa belast
ningens verkningar och modellforsk
ning. Också undersökningen om
avfallshantering utvidgades.

Ett viktigt ändamål för forskning
en har varit ah utreda verkningarna
cv människans verksamhet. Till för
surningen hörande företeelser har
varit föremäl för speciell uppmärk
samhet. Känsligheten för försurning
av ytvattnen i Finland kartiades un
der är 1987 Enligt undersökningarna
har de smä skogssjöarna i karga
trakter redan blivit hög grad försu
rade. Blåalgernas giftighet har un
dersökts från och med är 1985.

.
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ten översvämningar, vilka avvärjdes
genom att sä effektivt som möjligt
använda sig cv sjöarnas reglering.
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Overvakning och
syneverksamhet
Vatten- och miljöstyrelsen och di
striktförvaltningen övervakar alI
mänt intresse vid behandiingen av
tillståndsansökningar i vattendom
stolen. De övervakar också att till
ståndsutslagen efterFöljs. Sådana ut
slag {anns år 1987 sammanlagt
5 800. Förhandsonmölningar och
andra övervakningsobjekt fanns
sommanlagt 14 800. Färhandsan

mälningar angående vattenskydd
granskades 336. Under året gavs ett
nytt övervakningsdirektiv, som gäller
förfaringssöttet vid faIl som strider
motvattenlagen. Overvakningen av
grundvattenskyddet och pälsfarm
ningens vattenskydd har eifektive
rats.

1 slutet av året hade 143 syneför
röffningar anhängiggjorts. Antalet
förröffningar ökade under året med
21. Synedirektiven förnyades under
året tiH synemeddelonden.

Förvaltning och resurser
Vatten- och miljöstyrelsens och di
striktsförvaItningens organisation
förändrades och enheternas uppgif
ter faststölldes i förordning (151 /87)
som trädde i kraft den 1.3.1987 samt
på denna baserade arbetsordning
ar. Åtvatten- och mii jöstyrelsen gavs
nya uppgifter om oljebekämpning
och avfallshantering. En del av äm
betsverkefs uppgifter och befogen
heter har överFörts till distrikten. Un
der året stiftades ett flertal lagar och
förordningar, som inverkar på vat
ten- och miljöförvaltningens verk
samhet.
Personalen inom vatten- och mil

jöstyrelsen uppgick vid slutet av år
1987 till 428 personer. Inom distrikts
förvaltningen fanns 1 151 personer, i
vilket antoi ej arbetstagarna på fäl
tet ingår. Vatten- och miljöförvait
ningen anvönde år 1987 samman
lagt 510 milj. mk i anslag, av vilken
de övriga ämbetsverkens andel var
130 milj. mk.

1 slutetavåretfannsdetinom helo
vaifen- och miljöförvaltningen 125
dataterminaler och 30 mikrodatorer.
Miljödatasystemet utvecklades i
samarbete med miljöministeriet och
iönsstyrelserna. Till systemet hör i
början 20 separata datasystem. 1
slutet av året ledde systemet till 15
arbetsgrupper, i vilka sammanlagt
över 100 personer arbetade.
Vatten- och miljöstyrelsen publi

cerar tre publikationsserier:
— Vatten- och miljöstyrelsens publi

katio ner
— PublicationsoftheWaterand En

vironment Research lnstitute
— Votten- och mii jöstyrelsens dipli

kationsserie
Inom serierna publicerodes under

år 1987 sammanlagt 53 publikatio
ner.
Vatten- och miljöstyrelsen deltog

under äret i flere internationella or
ganisationers arbete. 1 Finland ord
nades internationella sammanträ
den om bl.a. skogsindustrins av
loppsvattenbehandling, grundvat
ten och dammsäkerhet.
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ANNUAL REPORI OF THE NATIONAL BOARD OF WATERS AND THE ENVIRONMENT FOR 1987

SUMMARY

Water resources
The hydrological conditions in 1987
were exceptional in many ways. The
winter was very cold and there was
little snowfall. The soil frost reached
a depth that exceeded the mean
value, and in Capland the frost did
not melt completely even in summer.
In large areas in the central parts of
the country there was more rain than
in any other summer during this cen
tury. In many lakes the water level in
September was 0.5-1 meter above
normal. Towards the end of the year
the water leveis dropped very
rapidly in the whole country.
The cool and rainy summer in

hibited to some degree the eutrophi
cation of the water bodies. Aigal
blooms were, however, common
and abundant, but they occurred
later than normal in the autumn. The
water pollution control measures im
plemented by the pulp and paper in
dusiry have cleaHy improved the
state of the Finnish waters. Certain
peat extraction sites and big fish
farming installations have to some
extent deteriorated the water qualify
in their impact areas.

Water supply
Public water works distributed watet
to nearly four million people. Half of
the water 5 groundwater. Per capita
the use ot water in 1986 was 288 l/d.
The hygienic quality of the water dis
tributed by the water works has
been good. In the recent years the
trend has been towards improved
raw water quality. Also the desinfec
tion of water has been developed so
as not to create harmful chlorinated
compounds. In 1987 a three-year
profect for developing water supply
in sparsely populated areas was in
itiated.

Water pollution control
The preparation of the target pro
gramme for water protection was
continued under the guidance af the
Ministry of the Environment. The pur

pose is to have a statement of prin
ciple by the government on the
goalsofwaterprotection upto 1995.
Regional water poflution control
planning was being carried out in 18
areas. Further development of water
protection was carried out through
many projects. They deal with, inter
alia, possibilities of diminishing non
point source pollution, development
and application of water quality
models, and planning procedures.
The development of water pollution
control was also continued within
the framework of several interna
tional projects.

In 1986 the number of operating
sewage treatment plants serving
communities was 578. Biological
chemical methods were used to
treat 85 % of the wastewater and
chemical methods were applied on
14 %. Sewage treatment removes 85
% of the organic material, 88 ¾ of
the phosphorus and 35 % of the n
trogen. The loading of organic ma
terial from pulp and paper industry
diminished in 1986 by 24 % and the
phosphorus loading by 10 %, com
pared with level of the previous year.

For the first time state funds, in this
case 1.5 million Finnish marks, were
available for agricultural water pro
tection measures. Financial aid for
the construction of municipal sew
age treatment plants amounfed to
10 million marks. lnterest- subsidized
loans for municipal and industrial
water pollution control measures
were granted, amounting to 70 mii
lion marks.

Maintenance of
the water bodies and
other environments
The planning programme for 1987 of
the National Board of Waters and
Environment included 109 projects
dealing with restoration of water
bodies and recreational use of wa
ters. Ofthese 26 pro fects concerned
fisheries and 14 the restoration of
aquatic areas for wild-life. The ob
fectives of the other prof ects dealt

with boating and promotion of other
forms of recreational use of waters,
maintenance of the waterscape and
amelioration of the amenities.

At the National Board of Waters
and Environment seven fish hatch
eries were being planned with ap
propriations made through the
Game and Fisheries Research In
stitute. Plans for constructing five
natural feeding ponds for fish were
completed. Restoration of obsolete
timber-floating channels was contin
ued. Six applications concerning the
cancelling of timber floating rules
were submitted to the Water Courts.

In the state budget for 1987 ap
propriations were made for the im
piementation of three waste man
agement profects. The purpose is to
improve waste treatment sites and
restore polluted and areas. In addi
tion, seven other sites have been
studied.

Flood control
Due to abundant rains and summer
floods farmers suffered great crop
losses especially in Ostrobothnia
and Southwestern Finland. Flood
control planning concentrated in the
same areas in 1987. The most im
portant obfects of flood control pian
ning were Rivers Lapuanfoki, Kyrön
foki, Karvianfoki and Kokemäenfoki
and their water systems. The im
plementation of flood controi pro
fects required 30 million marks of
state funds. The most important pro
fect under work was at River Kyrön
foki.
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Drainage and peat
extraction
Drainage projects pianned by the
Water and Environment Districts
have been implemented for the most
part with financiai old from the state.
in 1987 ioans and grants worth 20
miilion marks were used for works
impiemented by the Districts. The
total area benefiting from the drain
age works was nearly 8 000 ha of
which about 90 % was agricuiturai
iand.
On the basis of a decision made

by the government in 1984 the Water
and Environment Districts are en
titied to pian and carry out for peat
extraction areas prolects concerning
drainage, water poilution control
and road-buiiding. In 198720 miilion
marks, aiiocated for aileviating un
empioyment, were used for imple
menting these works.

Prevention and
combatting of
environmental accidents
A new system whereby the National
Board of Waters and Environment is
continuously on duty for oli and
chemicai spiiis and fioods was
started in 1987. Also other measures
were taken to improve combatting
readiness. Measures to be taken in
case of radioactive deposition were
studied.
The tanker MI Antonio Gramsci

grounded in February off thetown of
Porvoo in the Gulf of Finland and
570 tons of raw oli were spiiied in the
sea. The management of the com
batting works were transferred to the
Nationai Board of Waters and Envi
ronment on 1 March, 1987 A wide
based steering group was estab
iished to pian combatting measures.
With ice the oii was spread in a large
area and iittie of it was recovered.
However, the damages were reia
tiveiy smaW.

Because of the very iow tempera
tures, difficultfioods due to fraziie ice

occurred in many water systems. in
the spring big floods were caused by
ice jams in Northern Ostrobothnia
and Lapiand. Abundant rains
caused fioods in summer and fail.
These fioods were kept in control by
using as efficientiy as possibie the
storage capacity of the regulated
iakes and other reservoirs.

Operation of reservoirs
There are in Finiand more than 200
reguiated iakes that are iarger than
1 km2. The Nationai Board ofWaters
and Environment hoids the iicense
for reguiating the fiow in 70 cases.
The abundant rains in summer and
eariy autumn ied to exceptionai
measures. At Lake Saimaa excep
tionaiiy big discharges were started
aiready in September in order to
prevent the effects of fioods foreseen
for the summer of 1988. Studies on
the effects of fiow regulation in
general have been continued.

Research activities
The deveioping of the environmentai
data system continued in 1987 Atthe
end of the year on internationai as
sessment of water research in Fin
land was started. The emphasis in
water research was on monitoring,
groundwaters, effects of non-point
source poiiution and use of modeis.
Research reiated to waste manage
ment was expanded.
One of the main aims of the re

search is to study the effects of
human activity. Phenomena reiated
to acidification have gained speciai
attention. Susceptibility of Finiand’s
surface waters to acidification was
surveyed during 1987 According to
the studies the smail forest lakes in
oligotrophic areas are aiready acidi
fied to a high degree. The toxcicity of
biue-green aigae has been studied
since 1985.

Supervision and
Iicensing-inspections
The Nationai Board of Waters and
Environment and its district organiz
ation see to the public interest when
appiications for permits are handied
in Water Courts. They aiso supervise
that the permits are comphed with.
in 1987 the number of permits
granted was 5 800. The number of
eariier notifications and other cases
requiring supervision was 14 800.
New notifications concerning e.g.
potentiaily poWuting activites num
bered 336. in 1987 new supervision
instructions were given for the
procedure to be foliowed in case of
vioiation of the Water Act. Supervi
sion of groundwater conservation
and fur farming has been made
more efficient. Atthe end of 1987 the
number of pending iicensing- in
spections was 143. During the year
the net increase in the number of in
spections was 21. The renewai of the
inspection instructions was brought
to conclusion during 1987

Administration and
resources
There was a reorganization of the
Nationai Board of Waters and Envi
ronment and of the district organiza
tion, and the tasks of the organiza
tionai units were redefined by a de
cree (151/87)thatcame into force on
1 March 1987 and by the Rules of
Procedure issued on the basis of the
decree. The National Board of Wa
ters and Environmentwasgiven new
tasks reiated to oii combatting and
waste management. Certain tasks
and powers were transferred from
the centrai agency, the National
Board, to the Water and Environ
ment Districts. During the year a
number of iaws and decrees were
passed, which affect the water and
environment administration.
At the end of 1987 the Nationai

Board of Waters and Environment
employed 428 persons. The staff of
the Districts was 1 151, which does
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not include workers at construction
sites. The appropriations for the No
tional Board of Waters and Environ
ment were 510 million marks in 1987,
of which 130 million marks were ap
propriations made through other
agencies.

At the end of the year there were
125 computer terminals and 30
microcomputers within the water
and environment administration i.e
the central agency and the districts.
The environmental data system was
developed in cooperation with the
Ministry of Environment and the
Provindal Governments. In the first
phase the system will consist of 20
separofe datasystems. At the end of
the year 15 working groups, a total
of more than 100 persons, were
working at developing the system.
The National Board of Waters

and Environment publishes three
series:

— Publications of the National
Board of Waters and Environ
ment

— Publications of the Waterand En
vironment Research lnstitute

— Duplicates series of the National
Board of Waters and Environ
ment

A total of 53 publications came out
in 1987
During the year the National

Board of Waters and Environment
took portin the work of several inter
national organizations. Interna
tional meetings and events were ar
ranged in Finland inter alia on pulp
and paper industry’s eHluent treat
ment, groundwaters and dam
safety.
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIEN TOIMINTAA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA
Vesi- ja ympäristöpiiri
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Toimialueen kokonaispinta-ala
(1000 km2) 19,8 16,2 18,9 12,8 21,7 20,0 21,6 18,6 19,3 14,3 32,1 23,9 98,9 338,1

Toimiolueen vesipinta-ala ilman
merta (1000 km2) 1,6 0,5 2,2 2,0 5,3 3,5 3,8 0,5 3,1 0,6 1,6 2,9 5,9 33,5

Kuntien lukumäärä 63 90 45 28 29 24 19 38 32 27 34 10 22 461

Väestön määrä (1000 as.) 1517 635 467 339 209 256 177 319 248 186 273 99 201 4926

Piirien kuukausipalkkainen
henkilöstä 82 67 77 68 62 76 60 156 79 114 128 59 123 1151

Määrärahojen käynö yhteensä
(milj, mk) 15,1 14,7 13,9 15,6 19,1 18,9 12,3 43,2 17,5 27,4 40,8 17,6 45,9 302,0

Työmäärärahojen käyttö
(milj, mk) 4,2 6,9 4,1 5,8 12,2 8,4 4,7 25,2 7,4 13,0 23,0 11,0 28,0 153,9

Vesilaitosten liillyjämäärä
(% väestöstä) 87 81 75 75 64 68 65 86 72 95 90 71 79 81

Viemärilaitosten liittyjämäörö
(% väestöstä) 86 73 73 75 64 66 60 54 72 57 68 67 66 73

Pohjaveden osuus yhdyskuntien
käyttämästä vedestä )%) 41 41 47 54 63 46 90 57 48 87 52 63 63 49

Korkotukilainat yhdyskuntien
vesihuoltoon (milj, mk) 9,6 13,0 13,3 11,0 7,7 15,5 9,3 ]3,0 7,0 5,0 9,4 3,5 12,5 129,8

Hankesuunnittelu käynnissä (kpl) 18 3 11 15 2 18 20 17 14 11 9 12 21 171

Yleissuunnittelu käynnissä (kpl) 6 3 6 9 2 4 2 1 3 3 8 1 2 50

Valmistuneita vesirakennustöitä
(kpl) 15 11 1 5 11 6 5 15 12 4 20 7 13 119

Lausuntöja hakemusasioista (kpl) 78 98 33 12 23 30 16 29 43 34 66 22 95 579

Käsitelty)ä ennakkoilmoituksia
(kpl) 38 71 20 44 13 38 8 21 18 18 37 8 13 347

Valvontakohteita (kpl) 2180 2491 1344 9]] 1203 678 808 3095 1094 3735 625 232 2226 20622

Lausuntoja muista kuin vesi
oikeusasioista (kpl) 611 588 290 256 264 226 263 532 412 394 539 195 332 4902

Vesistötarkkailuohjelmia (kpl) 142 80 7] 40 72 85 48 65 97 15 30 55 80 880

Valmistuneita katselmuksia (kpl) 3 2 5 2 2 1 2 3 1 6 — — 1 28

Vireillä olevia katselmus
toimituksia (kpl) 1] 40 14 5 2 6 7 12 — 10 6 6 7 126

Valmistuneita ojitustoimituksia
(kpl) 10 17 11 5 22 25 18 23 13 8 15 9 30 206

Laboratorionäytteitä (1000 kpl) 3,9 3,0 2,5 2,9 3,0 3,1 4,5 5,5 4,0 2,6 4,5 3,8 5,8 49,1

Laboratoriomäärityksiö (1000 kpl) 33,1 24,2 25,2 28,4 28,3 28,3 43,4 49,1 35,3 24,9 37,3 43,4 57,8 458,7

Kumoamattomia uiflosääntöjä
(kpl) 33 14 19 24 37 30 30 5 43 12 23 30 49 349

Yhteenveto koskee vuoden 1987 tai sen lopun tilannetta lukuunottamatta vesi- ja viemörilaitoksia sekä pohjaveden osuutta koskevia
tietoja, jotka ovat vuoden 1986 lopulta.
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIT HALLINTOPAIKKOINEEN

Vesi- ja ympäristöpiirit:
Helsingin tHevy)
Turun (Tuvy)
Tampereen (Tavy)
Kymen (Kyvy)
Mikkelin (Mivy)
Kuopion (Kuvy)
Pohjois-Karjalan
Vaasan (Vavy)
Keski-Suomen tKSvy)
Kokkolan (Kovy)
Oulun (Ouvy)
Kainuun (Kavy)
Lapin (Lavy)




