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LUKIJALLE

Kuluneen vuoden toiminnasta nyt voimistunut kerto
mus osoittaa, miten monitahoisten ongelmien ja
tarpeiden parissa vesi- ja ympäristöhallinto toimii.
Toim into on laajenemassa vesivarojen lisäksi myös
muun ympäristön suojeluun ja hoitoon sekä ympä
ristön entistä kokonaisvaltaisempaan tutkimukseen.
Monilla toiminnan osa-alueilla on vuoden aikana
saatu aikaan merkittäviä tuloksia, mutta esille on
noussut myös uusia kehittämistarpeita ja ongelmia.

Talousveden laatua on voitu parantaa sekä yhdys
kunnissa että ha/a-asutusalueilla ottamalla käyt
töön entistä puhtaampia raakavesiä ja kehittämällä
veden käsittelyä. Monien vuosien valmistelun jäl
keen voitiin valtion vesihuoltotyönä käynnistää
Kymenlaakson syöttövesijohdon rakentaminen.
Eteläisen Kymenlaakson taajamat voivat hankkeen
valmistuttua luopua kokonaan Kymijoen käytöstä
raakavesilähteenä. Pohjavesien käyttöä on koko
maassa vähitellen lisätty niin, että vuonna 1988
puolet vesilaitosten jakamasta vedestä oli pohja-
vettä.

Valtioneuvoston tekemä vesiensuojelun tavoitteita
koskeva periaatepäätös ja Helsingin komission an
tamat suositukset Itämeren suojelemiseksi vaativat
Suomelta mittavia vesiensuojelutoimia lähivuosien
aikana. Vesiensuojelun ongelmat ovat varsin moni
tahoisia, ja ne vaativat myös laafaa tutkimus- ja
kehittämistoimintaa. Kedomusvuoden aikana käyn
nistettiinkin kolme vuotta kestävä tutkim usprojekti,
joka koskee maataloutta ja sen aiheuttamaa vesien
kuormitusta. Myös metsäteollisuutta koskevan kehit
tämisprojektin käynnistäminen on todettu tarpeelli
seksi.

Myös kulunut vuosi osoitti, että ympäristöonnetto
muuksien ehkäisyyn ja niiden vaikutusten rajoittami
seen tulee edelleen kiinnittää vakavaa huomiota.
Vaikka suuria öljyvahinkoja ei onneksi sattunutkaan,
oli pienempien vahinkojen kokonaismäärä 2340.
Kloorifenolin joutuminen maaperään Kärkölässä ja
pohjaveden happamoitumista koskevat tutkimustu
lokset osoittavat, että pohjavedetkään eivät säily
käyttökelpoisina ilman tehokasta suojelua.

Vuosi 1988 oli suuressa osassa maata runsasveti
nen. Lumen vesiarvo oli paikoitellen kaksinkertainen
normaaliin verrattuna. Vuoden ylimmällä tulvakor
keudella oli maata veden peitossa noin 25 000 ha.
Vahinkojen torjumiseksi jouduttiin useiden vesistö
alueiden säännöstelemiseksi hakemaan poikkeuslu
vat. Tulvantorjuntatoimenpiteillä voitiin vahinkojen
määrää pienentää useiden miljoonien markkojen
edestä.

Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoiminnasta
valmistunut kansainvälinen arviointi antoi toimin
nasta hyvän arvosanan. Tutkimus on kuitenkin mo
nien uusien haasteiden edessä. Suuret ilm astomuu
tokset ja muut ihmisen toiminnan laaja-alaiset vai
kutukset vaativat pitkäjänteistä, suuriin ongelmako
kanaisuuksiin keskittyvää tutkimusta. Myös välittö
mät toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi, vahin
kojen torjumiseksi ja vesien kestävän käytön edistä
miseksi vaativat tuekseen monipuolista tutkimusta.

Vesi- ja ympäristöhallinnon toiminnan tuloksiin koh
distuvien odotusten kasvaminen ja voimavarojen
niukkuus ovat lisänneet henkilöstöön kohdistuvia
paineita. Vaativista tehtävistään henkilöstö on kui
tenkin suoriutunut erinomaisesti. Haluan tässä yh
teydessä kiittää vesi- ja ympäristöhallinnan jokaista
työntekijää niistä tuloksista, jotka olemme vuoden
kuluessa saavuttaneet hoitaessamme hallinnolle
osoitettua tärkeää ja samalla haastavaa tehtävää.
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Koko valtionhallinnossa on käynnistynyt määrätie
toinen työ hallinnon tuloksellisuuden, tehokkuuden
ja palvelukyyyn parantamiseksi. Kehittämistyön ta
voitteet määriteltiin valtioneuvoston periaatepää
töksessä 12.5.1988. Tarkoituksena on koko hallinto
kulttuurin syvällinen muuttaminen. Vaikka vesi- ja
ympäristöhallinnossa käynnissä olevan kehittämis
toiminnan tavoitteet ovat samansuuntaisia valtio
neuvoston määrittelemien tavoitteiden kanssa, jou
dutaan päämäärät ainakin osittain tarkistamaan tai
arvioimaan uudelleen.
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Minä avaan syömeni selälleen
ia annan päivän paistaa,

minä tahdon ky!peä ioka veen
fa loka marfan maistaa.

(Eino Leino)

Erkki Santala
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VE SIVARAT

Hydrologinen katsaus
Vuosi 1988 toi tullessaan lukuisia
poikkeuksellisia hydrologisia tilan
teita. Kohva teki jäät paksuiksi. Ete
lä- ja Keski-Suomeen kertyi talvella
hyvin paljon lunta. Etelä-Pohjan
maalla ja sieltä sisämaahan päin
noin Jyväskylään asti lunta oli 1op-
putalvesta jopa yli 200 mm, eli noin
kaksinkertaisesti normaaliin verrat
tuna. Suomenlahden rannikolta ja
Lounais-Suomesta lumi kuitenkin suli
suureksi osaksi jo tammikuussa, ja
alueen joissa virtasi ajankohtaan
nähden paljon vettä. Kokemäenjo
en alueen latvoilla ja Kymijoen alu
een länsiosissa vahvan lumipeitteen
sulaminen ja kevätsateet nostivat
vedet keväällä ja alkukesästä vuosi
sadan suurimpiin lukemiin.

Kesä- ja heinäkuu olivat poikke
uksellisen lämpimiä. Pintaveden
lämpötila kohosi kesäkuun lopussa

600

500

ja heinäkuussa yleisesti jopa yli
26C:een eli korkeimpiin Suomessa
havaittuihin arvoihin. Helteistä huo
limatta haihdunta pysyi likimain ta
vanomaisena. Uudellamaalla ja
Kaakkois-Suomessa oli kuivaa, Lou
nais-Suomessa ja sisämaassa pai
koin sateista. Juhannuksena oli
rankkoja raekuuroja Pohjanmaalla
ja Keski-Suomessa. Kerimäellä 4.7.
esUntynyt, 160 mm vettä tuonut sa
dekuuro on neljänneksi suurin Suo
messa havaittu yksittäinen sadeta
paus.

Syksy oli varsin tavanomainen.
Marraskuu oli kylmä ja sen aikana
satoi harvinaisen vähän. Talvi tuli
Etelä-Suomeenkin jo lokakuun lo
pussa eli lähes kuukautta tavallista
aikaisemmin, ja vedet alkoivat las
kea.
Kokonaisuutena vuosi 1988 oli

runsasvetinen Lounais-Suomessa,
Pirkanmaalla, Hämeessä ja Keski-

Pöilänteen vedenkorkeus
Kalkkisten yläasteikolla

TaHeMaHuIoKe He EI SyLoMaJo

Vuosisadanta (mm) 1988 Vesisföjen maksimi pintalämpöfila
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L Sedimenttin äyfteiden vuosilustojen
avulla pystytään seuraamaan järvien
tilan kehitystä satojen vuosien ajalta.

)
tI

Tutkimusvälineiden sijainti osoitetaan
merkkilipuin.

Vedessä laskeutuvan aineksen määrä
mitataan sedimentaatioasfioissa.
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Suomen länsiosissa sekä Pohjois-
Karjalassa. Mm. Kokemäenjoen alu
eella satoi tammi-syyskuussa peräti
640 mm, mikä on vuosisadan ennä
tys näinä kuukausina. Vastaavasti oli
vuoden virtaama tällä alueella lähes
kaksinkertainen normaaliin verrattu
na. Pohjovesi oli tavanomaista ylem
pänä suurimman osan vuotta sisä-
maassa, erityisesti Kokemäenjoen
alueella ja sen ympäristössä. Maan
pohjoisosissa niin pohjovesi kuin
pintavesikin pysyttelivät hieman ta
vanomaisen alapuolella suurimman
osan vuotta. Loppuvuodesta pohja-
vesi oli korkealla enää Tampereen
ym pä ristössä.

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 raakaveifä tarvitse
valle teollisuudelle. Vuoden 1988
alussa lähes kolmasosa näistä poh
jovesiva roista oli vesila itosten käy
tössä. Pohjavesien suojelussa tarvit
tavien tietojen hankkimiseksi vesi- ja
ympäristöpiirit selvittivät pohjave
den määrää, laatua ja virtaussuun
tia yhteistyössä kuntien kanssa.

Kertomusvuoden aikana pohja
vesivarat vaihtelivat paljon alueelli
sesti ja ajallisesti. Suurimman osan
vuotta pohjaveden pinta oli Etelä- ja
Keski-Suomessa noin 10—60 cm kes
kimääräistä ylempänä, mutta Poh
jois-Suomessa jopa 50 cm keskiar
von alapuolella. Etelä-Suomessa
pohjavesitilanne kuitenkin karjaan
tui loppuvuodesta lähes normaaliksi
maan aikaisen jäätymisen vuoksi,
eivätkä pohjavesivatat enää täy
d entyn eet.

Vesien tila
Vuoden 1988 sää- tai hydrologiset
tekijät eivät aiheuttaneet suuria
poikkeamia vesistöjen tilassa koko
1980-luvun jatkuneeseen kehityk
seen. Lämpimästä kesästä huoli
matta tuli ilmoituksia haitallisista le
väkukinnoista odotettua vähem
män.
Vesistöjen kuormituksessa tapah

tuneiden muutosten vaikutus vesien
tilaan oli yleisesti ottaen myös vähäi
nen. Eräät kalakuolematapaukset
tosin vahvistivat käsitystä, että met
säteollisuuden jätevesikuormitus voi
vesiensuojelutoimenpiteistä huoli
matta aiheuttaa häiriöitä vesien ti
lassa esimerkiksi satunnaispäästö
jen vuoksi. Useilla rannikon sisälah
dilla sekäjä rvialueella havaittiin
merkkejä hajakuormituksen aiheut
tamasta rehevöitymisestä. Vesi- ja
ympäristöpiireihin tuli useita valituk
sia rehevöitymistä osoittavasta ran
tojen ja verkkojen limoittumisesta.

Käsitys ilman kautta tulevan kuor
mituksen vesiä happamoittavasta
vaikutuksesta vahvistui. Entistä sel
vempiä osoituksia saatiin itärajan
takaa tulevien ilmansaasteiden ai
heuttamasta vaarasta Lapin vesis
töille.

Erittäin pahana pidettävä pohja-
ja pintavesien likaantuminen tuli ilmi
Kärkölässä. Tähän likaantumiseen
oli syynä kloorifenolin joutuminen
maaperään.

Pohovesivarat vesi- a ympäristöpiireittäin

Koko maa
4 milj. m3/d

• Kaikki pohja
vesivarat

• Pohjovesi tärkeitä
E pohjavesiolueilla

• Pohjaveden
käyttö
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VEDENHANKINTA

Yhdyskunnat
Maamme väestöstä 81 % eli noin
neljä miljoonaa ihmistä saa talous-
veden yleisestä vesilaitoksesta. Puo
let tästä vedestä on pohjavettä. Tu
levaisuudessakin vain harvat suu
rimmista kaupungeista voivat luo
pua kokonaan pintaveden käytöstä,
mutta monet niistä ovat siirtyneet
yhä suuremmassa määrin pohjave
den käyttöön. Tämän on tehnyt
mahdolliseksi luonnollisten pohjave
siesiintymien antoisuuden paranta
minen imeyttämällä harjuihin hyvä
laatuista pintavettä.
Vuonna 1987 käytettiin vesilaitos

ten jakamaa vettä 291 litraa asukas
ta kohti päivässä. Lukuun sisältyi
myös vesilaitokseen liittyneen teolli
suuden vedenkulutusta samoin kuin
julkisten tilojen vedenkäyttöä sekä
puistofen 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, eikö
häiriötilanteita tullut vesiviranomais
ten tietoon. Suomessa ei ole esiinty
nyt vuoden 1980 jälkeen vesilaitok
sen jakaman veden aiheuttamia epi
demioita, mihin on merkittävästi vai
kuttanut vesilaitosten hoitajien kou
lutuksen parantuminen. Veden laatu
täyttää nykyisin sekä pinta- että
pohjavesilaitoksilla entistä parem
min lääkintöhallituksen suositukset,
mikä osoittaa hoitajien hallitsevan
hyvin laitoksensa myös häiriötilan
teissa. Talousveden laatua on pa
ranneifu ottamalla käyttöön entistä
puhtaampia raakavesiä sekä muut
tamalla desinfiointia niin, ettei hai
taI lisia klooraustuotteita syntyisi. Sel
keytysmenetelmänä käytetään yhä
useammin flotaatiota.
Joidenkin vesilaitosten raa kavesi

lähteissä esiintyneiden myrkyllisten
sinileväkukintojen takia käynnistetyt
selvitykset vesiloitosten vedenkösit
telystä ovat valmistuneet ja osoitta
vat, että sinilevämyrkyt ovat poistet
tavissa veden tehostetulla käsittelyl
lä. Selvityksen mukaan samat lisä
käsittelymenetelmät, joita vesilaitok

set ovat muutoinkin ottamassa käyt
töön veden laadun parantamiseksi,
eli otsonointi, aktiivihiilisuodatus ja
jälleenimeytys tehoavat sinilevä
myrkkyihin.
Turun seudun vedenhankintaan

Säkylän Pyhä järvestä saadun luvan
perusteella käynnistettiin rakennus-
suunnitelmien laadinta Pyhäjä rven
vedenotosta ja Kokemäki-Eurajoki
korvausvesitunnelista. Tunneli mah
dollistaa myös Pyhäjä rven tulvavesi
en osittaisen johtamisen Kokemäen
jokeen. Näillä tulvajuoksutuksilla
saavutettaisiin merkittävää hyötyä
Pyhäjä rven säännöstelyn hoidossa
ja Eurajoen tulvasuojelussa.
Maa- ja metsätalousministeriö

asetti työryhmän selvittämään yh
dyskuntien vedenhankinnan turvaa
mista poikkeustilanteissa. Vesi- ja
ympäristöpiirien laatimat alustavat
selvitykset vesilaitosten valmiudesta
vedenhankinnan järjestämiseen krii
sitilanteissa osoittivat huomattavan
osan laitoksista toimivan vain yhden
vesilähteen varassa.

Haja-asutus
Haja-asutusalueiden vedenhankin
nan kehiffämisprojektia jatkettiin
Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan,
Keski-Suomen ja Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirien alueilla. Projektin
tavoitteena on yhteistyössä kuntien
ja vedenkäyttäjien kanssa selvittää,
miten vesilaitosten ulkopuolelle jää
vien kiinteistöjen vedensaanti voi
daan turvata. Siinä kehitetään poh
javesigeologisia tutkimusmenetel
miä sekä tekniikkaa maa- ja kallio-
perässä olevien pienten vesilähtei
den hyödyntömiseksi. Vedensaanti
ongelman ratkaisemisessa kulutta
javalistus ja vedenhankintaa palve
levan pienyritystoiminnan tukeminen
ovat keskeisiä.
Happamoitusmisprojektin yhtey

dessä valmistui selvitys happaman
pohjaveden aiheuttamista ongel
mista erityisesti vesilaitosten ulko
puolisen väestön vedenhankinnalle.
Vaikka happaman kaivoveden käy
töstä ei ole osoitettu olevan suora
naisia terveyshaittoja, tekee happa
man pohjaveden käytön ongelmalli
seksi sen aiheuttama putkistojen
syöpyminen. Pien käyttöön soveltu
via kaivoveden neutralointimenetel
miä on olemassa, mutta niiden käyt
tö on selvityksen mukaan tarpee
seen nähden hyvin vähäistä. Laittei
den korkeahkon hinnan ohella nii
den hoidon tarve sekä tietämättä
myys veden laadusta ja neutralointi
tarpeesta ovat osasyitä nykytilan
teeseen.

Teollisuus
Tilastotiedot teollisuuden vedenhan
kinnasta ovat vuodelta 1982. Teolli
suus käytti tuolloin 3,4 milj. m3 vettä
vuorokaudessa. Massa- ja paperi
teollisuuden osuus tästä oli 3 milj.
m3. Vuonna 1987 massa- ja paperi
teollisuuden vedenkulutus oli pie
nentynyt 2,7 milj. m3:iin.
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Vesi- ja viemäriloitosten ffiftyjä
määrät
Milj, asukasta
5

4

3

2

70 72 74 76 78 80 82 84 8688

Yhdyskuntien vedenkäyttö

Jos d Vedenkulutus liittyjöä kohden
350

300”

250 III III

70 72 74 76 78 80 82 84 8687

Milj. m3/d Vesiloitosten jokamo vesimäärö
1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

70 72 74 76 78 80 82 84 8687

Turun seudun vedenhankinta hoide-
faon tulevaisuudessa Säkylän Pyhäjär
vestä.

r
Väestö

Vesilaitokset

Viem ‘ itokset

Jätevedenpuhdistamot

Pintovesi

ohjavesi

O
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VESIEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Yhteiskuntapoliittisesti merkittävin
kannanotto kertomusvuonna oli val
tioneuvoston vesiensuojelun tavoite
ohlelmaa koskeva periaatepäätös,
loka määrittelee vesiensuojelun
suuntaviivat vuoteen 1995. Keskei
sesti vesiensuojeluun vaikuttavat
myös Helsingin komission työn poh
laita annetut suositukset Itämeren
suojelemiseksi.

Kertomusvuasi on vesiensuojelun
osalta ollut toiminnan uudelleenar
vioinnin aikaa. Teollisuuden ja taaja
mien pistekuormituksen ohella vesi
ämme muuttavat ja niiden tilaa ja
käyttökelpoisuutta uhkaavat myös
monet muut tekijät, minkä vuoksi oi
keiden ja riittävien toimenpiteiden
valinta on huomattavasti vaikeutu
nut. Keskeisinä vesiensuojeluongel
mina pidetään nykyään mm. vesis
töjen rehevöitymistä ja happamaitu
mista, vesistöjen käytön yksipuoli

suutta, myrkyllisten aineiden pääsyä
ja kerääntymistä luontoon, vesiluon
non köyhtymistä ja yleistä nuhraan
tumista. Pistekuormituksen lisäksi
ongelmia aiheuttavat mm. haja
kuormitus, vesistöön rakentaminen
ja muu muuttava toiminta, ilmasta
tulevat laskeumat sekä kaatopai
koille, vanhoille sahoille ja teolli
suusalueille kertyneet myrkylliset tai
haitalliset aineet.
Vesiensuojelun puheenaiheita oli

vat vuoden aikana mm. metsäteolli
suuden kapasiteetin lisääminen, eri
tyisesti Pohjan Sellun rakentaminen
Oulujärven rannalle sekä ojitusten
ja vesistöjen säännöstelyiden haitat
ym päristölle ja vesien virkistyskäy
tälle. Pohjavesien tilaa uhkaavat ris
kit tulivat jälleen esiin Kärkölässä
maaperään jautuneiden kloorifeno
leiden yhteydessä. Vesistöjä muutta
vasta toiminnasta esillä olivat erityi

sesti ojitu ksiin ja pienvesistöihin liitty
vät kysymykset sekä loppuvuodesta
myös vesistöjen säännöstelyjen hait
tavaikutusten vähentämismahdolli
suudet. Kansallisten kysymysten
ohella myös kansainväliset asiat
ovat saaneet lisääntyvää huomiota
osakseen, näkyvimpinä esimerkkei
nä Suomen ja Ruotsin välinen kes
kustelu teollisuuden jätevesistä ja
Kuolan teollisuuden laskeumat.
Vesiensuojelun painopisteet vaih

televat esiintyvien ongelmien mu
kaan maan eri osissa. Valtakunnalli
sesti eniten huomiota kiinnitettiin
edelleen teollisuuden ja yhdyskunti
en aiheuttamaan pistekuormituk
seen sekä hajakuormitukseen ja ka
la nkasvatukseen. Pistekuormituksen
osalta huomiota vaativat mm. met
säteollisuuden kapasiteetin lisäämi
nen ja jo olemassa olevien puhdista
mojen uusiminen sekä toimivuuden

Kärkölässä ja Forssassa louduttiin sel
vittämään pahoja pohaveden likoon
tumistapauksia.
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parantaminen. Hajakuormituksen
valvontakeinoja ovat ennakkoilmoi
tusmenettely sekä vesiensuojelun
suunnittelu ja neuvonta, loka on pai
nottunut erityisesti eteläiseen Suo
meen.
Teollisuuden ja yhdyskuntien pis

tekuormituksen osalta vesiensuojelu
on suhteellisen hyvin hallinnassa.
Toiminta on vakiintunutta ja siihen
on riittävät ohjauskeinot. Samoin
kuormituksen valvontaa voidaan pi
tää tällä hetkellä tyydyttävänä.
Vesiensuojeluun liittyvää hallin

nollista toimintaa on pyritty muutta
maan kansalaisille läheisemmäksi
osallistumismenettelyä kehittämällä.
Kertomusvuoden aikana käynnistet
tiin kolmella vesistöalueella tätä
koskevat kokeiluhankkeet.
Vesistöön rakentamisen osalta ti

lanne on osittain selkiytynyt mm.
koskiensuojelulain ansiosta. Paino
piste vesien- ja ympäristönsuojelus
sa tulleekin tältä osin siirtymään ai
kaisemmin toteutettujen hankkeiden
haittojen poistamiseen ja vähentä
miseen. Kertomusvuonna huomiota
kiinnitettiin mm. vesiluonnon ja pien
vesistöjen suojeluun. Vesiluonnon
suojeluun liittyvien näkökohtien huo
mioonottamisesta valmisteltiin yleis
ohje ja pienvesistöjen suojelutarvet
ta koskeva selvitystyö käynnistettiin.
Hajakuormituksen ja muunkin

sellaisen kuormituksen osalta, jossa
vastuuta on vaikea kohdistaa yksit
täisiin kuormiifajiin, tilanne on vaike
ampi. Tärkein vesistöjen käyttöä oh
jaava keino, vesilain nojalla tapah
tuva valvonta, ei ole riittävän teho
kas haittojen vähentämiseksi. Asiaa
on pyriify edistämään mm. alueelli
sella vesiensuojelun suunniifelulla ja
siihen liittyvällä ohjauksella ja neu
vonnalla. Tarpeellisten toimenpitei
den toteuttaminen jää kuitenkin pit
kälti kuormittajien vapaaehtoisuu
den varaan eikä tuloksia voida ai
nakaan vielä pitää riittävinä.
Pohjavesien suojelun toteuttami

seksi vesi- ja ympäristöhallinto jatkoi
pohjavesialueita koskevaa luokitus
ta ja inventointia sekä kartoitti poh
javesien likaantumistilanteita. Vesi-
lain pohjavesien suojelua koskevien

säädösten uudistuksen vaikutuksia
käytännön tilanteissa ryhdyttiin sel
vittämään. Pohjavesien likaantumis
ta ja muuttumista koskevissa selvi
Jyksissä oli keskeisellä sijalla Kärkö
Iän vedenottamon likaantumiseen
liittyneet toimenpiteet. Geologian
tutkimuskeskuksen ja tie- ja vesira
kennushallituksen kanssa yhteis
työssä jatkettiin selvitystä maa-ai
nesten oton vaikutuksista pohjave
teen.

Yhdyskunnat
Jätevedenpuhdistamoiden toimi
vuuden parantaminen oli edelleen
yhdyskuntien vesiensuojelun keskei
nen tavoite. Puhdistamojen laajen
nuksissa kiinnitettiin erityistä huo
miota jäteveden sisä Itä män ammo
niumtypen vähentämiseen, minkä
ohella on tullut ajankohtaiseksi ko
konaistypen poiston tehostamis
mahdollisuuksien selvittäminen. Vie
märiveden määrästä oli vuoto- ja
hulevesiä keskimäärin neljännes, ja
ne aiheuttivat ajoittain pahoja häiri
öitä jätevedenpuhdistamoilla. Vuo
tovesien määrän vähentämiseen
pyrittiin tehostamalla viemärien sa
neerausta.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdista

moja oli vuoden 1988 alussa käytös
sä 578. Viemä röidyistä jätevesistä
käsiteltiin 84 % biologis-kemiallises
ti, 15 % kemiallisesti ja 1 % biologi
sesti. Käsittelyssä saatiin poistetuksi
pääosa orgaanisesta aineksesta
(BOD7) ja fosforista sekä noin kol
mannes typestä. Vuonna 1987 yh
dyskuntien viemärilaitoksista johdet
tim vesistöihin orgaanista ainesta
12 500 tonnia, fosforia 480 tonnia ja
typpeä 14 600 tonnia.
Jätevedenpuhdistamoilla syntyi

vuonna 1987 yhteensä noin miljoo
na kuutiometriä jätevesilietettä, jos
ta kolme neljäsosaa käytettiin hyö
dyksi ja viidesosa ajettiin kaatopai
koille. Lietemäärästä puolet käytet
tiin maanviljelykseen ja neljäsosa vi
herrakentamiseen.

Yhdyskunfien Iötevesien kuormitus
Käsittelemätön jätevesi
Vesistöön johdettu

BHK7-kuormitus
t/a
1 )C

t/a Fosforikuormitus

tio Typpikuormitus

:L r i
71 75 80 85 87
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leo Iii suus
Metsäteollisuus on edelleen selvästi
suurin vesistöjä likaava teollisuu
denala. Vesi- ja ympäristöhallituk
sessa on valmisteltu teollisuuden ai
heuttaman vesien likaantumisen vä
hentämiseksi teollisuudenalakohtai
sia ohjeita ja suosituksia. Myös ke
mikaalien varastointia koskevia oh
jeita on laadittavana.
Metsäteollisuus on parina viime

vuonna tehostanut vesiensuojelu
aan mm. rakentamalla biologisia jä
tevedenpuhdistamoita. Biologinen
käsittely on käytössä tai rakenteilla
27 tehtaalla. Massa- ja paperiteolli
suus on valinnut yleensä aktiiviliete
käsittelyn (20 tehdasta). Anaerobi
nen käsittely on vain muutamalla
tehtaalla. Suunnitteilla on mm. Kot
kan seudulla useamman tehtaan ja
asumajätevesien yhteiskäsittelyn to
teuttaminen. Seitsemällä tehtaalla
on ilmasteifu lammikkopuhdistamo
ja 12 paperitehtaalla kemiallinen sa
ostus. Massa- ja paperiteollisuuden
aiheuttama BOD7-kuormitus oli tuo
tannon lievästä kasvusta huolimatta
vuonna 1987 noin 7 % pienempi
kuin vuonna 1986. Fosforikuormitus
tosin nousi noin 9 % samana ajan
jaksona.
Metallikuormitus on 1980-luvulla

pienentynyt monella tehtaalla, viime
vuosina erityisesti terästeollisu udes
sa. Selvimmin ovat vähentyneet
sinkkipäästöt, mikä johtuu lähinnä
neljällä tehtaalla tapahtuneesta ke
hityksestä (Vuorikem ia, Raahe, Kok
kola ja Säteri). Elohopeakuormitus
on vuoden 1984 jälkeen ollut tasolla
100 kg tai vähemmän vuodessa.
Jotta tulevina vuosina voitaisiin

varmistua tiukkenevien vesiensuoje
luvaatimusten saavuttamisesta, on
käyn nistetty mittavia tutkimusprojek
teja, joiden pohjalta odotetaan jopa
kokonaan uudenlaisia ratkaisuja ve
sistökuormituksen vähentämiseksi.
Vuoden 1988 lopulla valmistui sel

vitys kalankasvatuksesta ja vesien
suojelusta. Selvityksen pohjalta
käynnistyi kalankasvatu ksen vaI
vontaohjeen laatiminen. Toiminnas
sa oli 181 merilaitosta, 318 sisävesi

laitosta ja 248 luonnonravintolam
mikkoa. Näistä 177 merilaitosta ja
204 sisävesilaitosta tuottivat yhteen
sä noin 12 700 tonnia ruokakalaa.
Istutuspoikastuotanto oli noin 300
tonnia.

Hajakuormitus
Valtioneuvoston periaatepäätös ve
siensuojelun tavoiteohjelmasta vuo
teen 1995 käsittelee hajakuormitus
kohdassa maataloutta, metsätalo
utta, turkistarhausta ja turvetuotan
toa.
Vesiensuojelutavoitteiden saavut

taminen peltoviljelyn osalta on vaa
telias tehtävä ja konkreeffiselta sisä 1-
löltään vasta kehitteillä. Siksi kerto
m usvuon na käyn nistyneestä yhteis
tutkimusprojektista “Maatalous ja
vesien kuormitus” odotetaan myös
käytännön apua maatilojen vesien
suojeluratkaisuihin. Vesiensuojeluta
voitteisiin yltäminen edellyttää kui
tenkin myös uudelleen arviointia
yleensä maanviljelyn sekä esimer
kiksi lannoitukseen liittyvien seikko
jen osalta. Maatalouden tutkimus
keskuksen tutkimuksissa on todettu,
että peltojemme fosforitila on nykyi
sin niin korkea, että lannoitusta voi
daan vähentää satoa silti vaaranta
matta. Samalla, vaikkakin hitaam
min, pienenisi pelloilta huuhtoutuva
fosforikuorma. Vesiensuojelun kan
nalta onkin myönteistä, että vuonna
1988 laskettiin yleisimmin käytettyjen
seosla n noifteiden fosforisisä Itöä.
Metsätalouden vesiensuojelun

tarpeet ja toimintamahdollisuudet
ovat saaneet hyvän pohjan syksyllä
1988 ilmestyneestä metsä- ja turve
talouden vesiensuojelutoimikunnan
mietinnöstä. Metsätaloustoimenpi
teet on suunniteltava niin, että ym
päristöhaitat jäävät mahdollisim
man pieniksi. Suuri vesiensuojelulli
nen riski ovat kunnostus- ja täyden
nysojitus, mikäli ne toteutetaan Met
sä 2000 -ohjelman tavoitteiden mu
kaisesti. Vesiensuojelu- ja ka[atalo
usviranomaiset ovatkin yhdessä ke
hittämässä ojitustoimintaa sellaisek
si, että haitallisilta vaikutuksilta välty

Teollisuuden Iäievesipäästöt
Biokemiallinen hapenkulutus, 8007
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tään. Uudet tutkimustulokset edellyt
tävät myös, että vesiensuojeluun on
kiinnitettävä metsänlannoituksessa
aiempaa enemmän huomiota.
Turvetuotanto on 1980-luvulla laa

jentunut merkittävästi. Sen aiheutta
mat vesistöhaitat ovat suurimmat
siellä, missä tuotanto on keskittynyt
suhteellisen pienelle alueelle. Tällai
sia ovat mm. eräät Pohjanmaan joki
en valuma-alueet ja reittivesistöjen
laiva-alueet. Vesiensuojelun periaa
tepäätös antaa tiukat tavolifeet sekä
vanhojen että uusien tuotantoaluei
den vesiensuojelulle. Kaikilla tuotan
toalueilla on ryhdyttävä asianmu
kaisiin vesiensuojelutoimiin. Turve
tuotantoa ei tule perustaa tai laajen
taa erityistä suojelua vaativien vesis
töjen valuma-alueille, jos se vaaran
taa suojelun tarkoituksen.

Metsätaloustoimenpiteiden ympäristö-
vaikutuksia selvitellään Nurmes-tutki
muksessa.

Puhdistetut
jätevedet

Siuntionloen vesistän vuotuisen i° kesäaikaisen
ravinnekuormituksen lakautuminen

Kesäaikainen
ravinnekuormitus
390 kgld 13 kgld
Typpi Fosfori%
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Vuotuinen
ravinnekuormitus
320 t/a 13,3 t/a
Typpi Fosfori

Puhdistetut
jätevedet
Viemöröimätän
asutus
oma-asutus

1
Pienkuormittajat

Peltoviljely

Katjatalous ja
— turkistarhaus

Metsätalous

Luonnon-
Kuu htouma

Laskeuma

Viemäröimätön
asutus jo
loma-asutus

Peltoviljely

Karjotalous ja
turkistorhaus
Metsätalous

Luonnon
huuhtouma

Loskeuma
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VESIHUOLIO- JA VESIENSUOJELUINVESTOINNIT

Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitos
investoinnit vuoden 1987 kuston
nustasossa
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Valtion rahoitustuki vesi- ja viemäri
laitosinvestointeihin ao vuoden kus
tonnustasossa

Yhdyskunnat
Vesi- ja viemä rila itokset käyttivät
vuonna 1987 rakentamiseen ja sa
neeraukseen 1 242 milj, mk, josta ve
sijohtojen, vedenottamoiden ja ve
denkäsittelylaitteiden osuus oli 504
milj. mk. Viemäreiden ja jäteveden
puhdistamoiden rakentamiseen
käytettiin 738 milj. mk, josta jäteve
denpuhdistamoiden laajennus- ja
tehostamisinvestointien osuus oli
neljännes eli 183 milj, mk.
Vuonna 1988 valmistuneista jäte

vedenpuhdistamoiden rakennus
täistä huomattavimmat olivat Ruo
veden, Nilsiän ja Pielaveden keskus
puhdistamot. Helsinki aloitti kerta
musvuonna uuden keskuspuhdista
mon rakentamisen. Kun puhdistamo
valmistuu vuonna 1993, sinne johde
taan Helsingin nykyisten kuuden
puhdistamon jätevesien lisäksi Van
taan ja Keski-Uudenmaan jätevesiä.

Kertomusvuonna tehtyihin vesi- ja
viemärilaitosinvestointeihin haettiin
vesihuoltoavustuksia 182 milj. mk.
Avustusta myönnettiin 288 hakijalle
yhteensä 27,8 milj, mk vedenhankin
taan ja viemäröintiin. Jäteveden
puhdistamojen ja jätevesilietteen
käsittelylaitteiden rakentamiseen
myännettiin avustusta 56 hakijalle
yhteensä 8,6 milj, mk.

Korkotukilainoja haettiin 386 milj.
mk ja niitä myönnettiin 90 milj. mk
vedenhankinta- ja viemäröintilaiffei
sun ja 40 milj, mk vesiensuojelua pal
veleviin kohteisiin. Vesi- ja ympäris
tähallitus maksoi kertomusvuonna
korkotukea aiemmin myännetyille
lainoille yhteensä 24 milj. mk.
Valtion vesihuolto- ja vesiensuoje

lutöitä oli käynnissä 49 kohteessa, ja
valtion osuus niistä oli vuonna 1988
yhteensä 40 milj. mk. Vesi- ja ympä
ristöhallinnon kertomusvuonna
aloittamista työkohteista huomatta
vin oli Kymenlaakson syättövesijoh
totyö. Hankkeen kokonaiskustannu
sarvio on 156 milj. mk, josta valtion
osuus johtolinjojen työkustannuksi
na on 50,3 milj. mk. Eteläisen Ky
menlaakson taajamat voivat hank
keen valmistuttua luopua teollisuu
den kuormittaman Kymijoen käytös-

tä vesilaitosten raakavesilähteenä.
Vedenhankintaan käytetään Valke
alan Utin pohjavesivaroja, joita lisä
tään imeyttämällä Valkealan reitin
vettä harjualueelle. Kotkan ja Anja
lankosken kaupungit ja Vehkalah
den kunta ovat perustaneet hanket
ta toteuttamaan Kymenlaakson Vesi
Oy:n.
Valtion tuki yhdyskuntien vesi-

huolto- ja vesiensuojeluinvestointei
hin sisälsi kaikki kolme tukimuotoa:
avustukset, korkotuet ja valtion
vesihuoltotyät, yhteenlaskien noin
7 % vuoden investoinneista.

Teollisuus
Korkotukeen oikeuttaviksi vesien
suojelulainoiksi hyväksyttiin 35 milj.
mk:n luotot. Kohteita oli viisi, ja kus
tannusarviot olivat yhteensä 91 milj.
mk. Aikaisemmin myönnetyille kor
kotukilainoille maksettiin korkotukea
3,8 milj. mk. Muita kuin kokonaisra
hoitusjärjestelmään kuuluvia vesien
suojelulainoja teollisuus haki Mort
gage Bank of Finland Ltd:ltä, jolle
vesi- ja ympäristähallitus antoi hank
keista pyydetyt lausunnot.

Maatalous
Vesi- ja ympäristöhallituksen mää
räämiä erityisiä vesistäalueita, joilla
on noudatettava tavanomaista tiu
kempia vesiensuojeluvaatimuksia,
mikä on ehtona valtion myäntämille
avustuksille maatilatalouden vesien
suojelutoimenpiteisiin, oli kertomus-
vuoden loppuun mennessä nimetty
yhdeksän. Alueista suurin osa on
Lounais-Suomessa (Eurajoki, Lapin
joki, Raisionjoki, Aurajoki ja Paimi
on joki), Kymenlaaksossa (Valkealan
reitti) ja Pohjanmaalla (Ahtävänjo
ki). Näiden lisäksi ovat ko. alueita
ns. tärkeät pohjavesialueet.
Maatilatalouden vesiensuojelua

vustukset on tarkoitettu nopeutta
maan kiireellisinä pidettäviä ja ta
vanomaista kalliimpia vesiensuoje

J Vee- a viemäri
- laitokset

1

ätevedenpuhdistam

Valtion varoista maksettu
korkotuki
Valtion vesiensuojelu
ja vesihuoltotyöt
• Vesiensuojelu- ja vesihuolio

avustukset
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lutoimia. Avustuksen osuus koko
naiskustannuksista on kuitenkin mi
tätön ja sen ehdot vesiensuojelun
kannalta tehottomia. Niinpä ne vä
hentävät tämän taloudellisen tuki-
muodon todellista hyödyllisyyftä ja
houkuifelevuutta. Avustushakemuk
sia onkin kertynyt melko niukasti,
vuonna 1987 niihin osoitettiin noin
600 000 mk ja vuonna 1988 vajaat
300 000 mk. Kaikkiaan olisi avustuk
sun voitu kyseisinä vuosina osoittaa
3 milj. mk. Vesi- ja ympäristöhallitus
onkin eri yhteyksissä esittänyt sekä
avustuksia koskevan valtioneuvos
ton päätöksen uusimista että avus
tusosuuden nostamista.

Teollisuuden vesiensuolelulainat kokonaisrahoituslärlestelm ön
mukaisesti ao vuoden kustannustasossa

B Maksettu korkotuki
Korkotukilainat ja PSP:n
pienlainat 1974—1977)

0 Vientimaksulainat0 Lainoitetut investoinnit
0 Mortgage Bank of

Finland Ltd:n lainat
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Kertomusvuonna käynnistyneestä yh
teistutkimusprojektista “Maatalous ja
vesiensuojelu” odotetaan myös käy
tännön apua maatilojen vesiensuoje
lun ratkaisuihin.
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VESISTÖJEN JA MUUN YMPÄRISTÖN HOITO
JAKUNNOSTUS

Yhteiskunnan eri tahojen kiinnostus
vesistöjen kunnostukseen ja venei
lyyn on lisääntynyt huomattavasti
nopeammin kuin valtion tulo- ja me
noarviossa on voitu osoittaa näihin
varoja. Valtion rahoitusedellytysten
selkiyttämiseksi lähetti vesi- ja ym
päristöhallitus kesäkuussa 1988 ym
päristöministeriölle ehdotuksensa
valtioneuvoston päätökseksi valtion
osallistumisesta vesistöjen kunnas
tushankkeisiin. Vesistöjen tilan ja
käyttökelpoisuuden parantamiseen
liittyvä kuormituksen rajoittaminen ja
vesialueen ympäristön kunnostami
nen on pyritty kytkemään osapuol
ten välisillä sopimuksilla entistä kun
teämmin kunnostushankkeisiin.

Kunnostus- ja veneilyhankkeisiin
osoitettiin vesi- ja ympäristöhallin
non työmäärärahoista 14,9 milj. mk
eli noin 8 %. fyöllisyysvarojen osuus
tästä oli 9,4 milj, mk. Näiden lisäksi
käytettiin kalataloudellisiin kunnas
tuksiin noin 1,0 milj. mk ja uiffosään
töjen kumoamisesta jahtuviin velvoi
tekunnostuksiin 4,6 milj. mk.

Vesi- ja ympäristöpiirien suunnit
teluohjelmissa vuodelle 1988 oli yh
teensä 126 kunnostus- ja virkistys
käyttöha nketta, joista 32 palvelee
erityisesti veneilyä ja vesiretkeilyä.

Hankkeista 55 parantaa yleisemmin
virkistyskäytön edellytyksiä ja vesi
maisemaa. Luonnonsuajeluviran
omaisen toimeksiantoon perustuvia
lintuvesien kunnastushankkeita oli
suunnitteilla 13 ja maa- ja metsätalo
usministeriön toimeksiantamia kala-
taloudellisia kunnastuksia 26. Kun
nostuksen ja virkistysköytön suunnit
teluun käytettiin lähes 20 % vakinai
sen suunniifeluhenkilöstön työpa
naksesta.

Veneily
Vuonna 1988 toteutetuista veneily
hankkeista suurimpia olivat Kultisal
men sukellusvenesatama Ranualla
ja Kuivanuoron ja Jauholanlahden
venesatamat Kemissä, joissa valtion
osuus toteutettiin työllisyysvarailla.
Veneilyreittejä viitoitettiin mm. Pe

rämerellä, Syvörillä ja Vuotjärvellä
Kuopion pohjoispuolella sekä Sai
maan vesistössä, jossa rakennettiin
myös vesiretkeilijöille rantautumis
paikkoja Mikkelin-Puumalan alueel
le. Storströmmenin ruoppaus Mus
tasaaressa saatiin valmiiksi ja Suo
menlahden itäisimmässä päässä
kunnosteifiin Virojoen keskustaaja
maan johtava veneväylä. Kianta- ja

Vuokkijärvellä ja Ontojärvellä jatket
tiin kannokaiden poistaa ja venei
den telarantojen rakentamista. Koi
tajoelle valmistui mittava veneretkei
lyn reittisuunnitelma.

Lintuvedet
Valtakunnalliseen suojeluohjelmaan
kuuluvien lintuvesien kunnostus
hankkeista valmistuivat kertomus-
vuonna Parikkalan Siikalahden ete
läosan järjestely ja Jäppilän Tuomio-
järven kunnostus. Euran Koskeljär
vellä käynnistettiin kunnostustyöt.
Valtioneuvoston hyväksymään

valtakunnalliseen lintuvesien suoje
luohjelmaan kuuluvia kohteita ali Ii
säksisuunniteltavana 11. Näistä Veh
ka- ja Uuhilammen kunnostussuun
nitelma Pieksämäellä ja Pieksämä
en maalaiskunnassa valmistui.

Huomattavimmat kunnostus la veneilyhankkeef, joita vesi- ja
ympäristöhallinnon rakennusorganisaafio toteutti vuonna 7988

Kusi. urvio Voltion osuus Aik. vuos. Myönnetty 1988
milj, mk milj, mk milj, mk milj, mk

Keravanjoen kunnostus ja
tulvasuojelu 21,10 6,30 0,50
Liakanjoen suualueen ruoppaus 6,65 6,65 6,05 1,50
Vihannin Kirkkojärven kunnostus 6,45 4,55 2,45 1,50
Lokan ja Porttipahdan teko-
järvien kunnostus 5,00 4,35 3,06 0,84
Ranuan Kultisalmen venesatama 3,80 2,00 2,00
Kemin Kuivanuoron venesatama 3,75 1,75 0,20 1,30
Parikkalan Siikalahden järjestely 3,60 3,60 2,40 1,20
Siikajoen kunnostus 3,20 3,20 1 ,70 1,00

Vesistäjen kunnosfustöihin käyte
tyt valtion määrärahat vuoden
7988 kustannustasossa

Miii. mk

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
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Kalataloudellinen
kunnostus ja
kalanviljelylaitokset
Vesi- la ympäristöhallinto suunnitte
lee ja toteuttaa kalataloudellisia
kunnostuksia maa- ja metsätalous-
ministeriön toimeksiantojen perus
teella. Ne rahoitetaan pääosin kala
talousviranomaisten osoittamilla
määrärahoilla. Lisäksi käyttöön on
saatu jonkin verran työllisyysvaroja.
Kalataloudellisia kunnostuksia to

teutetaan pääasiassa virtaavissa
vesissä. Vuonna 1988 toiminta pai
nottui edelleen suunnitteluun. Kuu
den hankkeen rakentamistyöt olivat
käynnissä. Työt saatiin päätökseen
kolmessa kohteessa, joiden yhteen
lasketut toteutuskustannukset olivat
noin 1,1 milj. mk. Suunnitelmia val
mistui yhteensä 14, joista kolme oli
kalatiesuunnitelmia ja yksi koski
apajapaikkojen raivauksia. Suunni
teltujen kalateiden arvioidut toteu
tuskustannukset olivat noin 1,3 milj.
mk ja muiden töiden noin 4,8 milj.
mk. Kunnostustoimenpiteitä on
suunniteltu pääasiassa koskialueil
le, joiden yhteenlaskettu pituus näi
den hankkeiden osalta on noin 12
km.

Kalanviljelylaitoksia ja luonnonra

vintolammikoita suunnitellaan ja ra
kennetaan pääosin Riista- ja kalata
louden tutkimuslaitoksen osoiftamin
varoin. Suunnitteilla oli neljä kalan
viljelylaitosta ja lisäksi Satakunnas
sa kaksi lohiemokalojen pyyntilai
tosta. Eniten suun nitteluresursseja si
toi Hakasuon (Kainuun) kalanviljely
laitos Paltamossa. Kertomusvuonna
suunnitteilla ja rakenteilla olleiden
laitosten toteuttaminen vaatinee val
tion varoja talonrakennustyöt mu
kaan luettuna vielä noin 240 milj.
mk. Rakennus- tai perusparannustyö
oli meneillään kuudella kalanviljely
laitoksella ja niiden maa- ja vesira
kennustöihin käytettiin budjettivaro
ja noin 15 milj. mk. Merkittävimmät
työkohteet olivat Itä-Suomen kes
kuskalanviljelylaitos Enonkoskella ja
Leustojärven laitos Muoniossa.
Enonkosken työt saatiin viimeistelyjä
vaille valmiiksi ja laitos toimii jo täy
dellä tuotantokapasiteetilla.

Uusia luonnonravintolammikoita
valmistui kaksi. Niiden yhteenlasket
tu pinta-ala on 70 ha ja rakennus-
kustannus 1,9 milj. mk. Luonnonra
vintolammikoiden rakentamis- ja
kuntoonpanosuunnitelmia valmistui
neljä. Näiden yhteenlaskettu pinta-
ala on 180 ha ja kustannusarvio 3,1
milj. mk.

Uittosaännöt ja
u ittovöylät
Uittosääntöjen uudistamisen suun
nittelua jatkettiin vielä Kymijoen ja
Kokemäenjoen vesistöissä. Muuten
tämä työ on saatu koko maassa lä
hes loppuunsuoritetuksi.
Käytöstä pois jääneitä uittoväyliä

koskeva uittosää ntöjen kumoa mi-
sen suunnittelu jatkui useimpien ve
si- ja ympäristöpiirien alueilla. Tässä
yhteydessä suunnitellaan mm. pe
rattujen väylien entistäminen tai
muuttaminen nykyisen ja tulevan ve
sien käytön vaatimuksia ajatellen.
Vesioikeuteen jätettiin 11 uittosään
töjen kumoamishakemusta. Suurin
näistä hankkeista koski lijokeen las
kevaa Siuruanjoen vesistöä. Hank
keen kustannusarvio on 2,5 milj. mk.

Valtion kalanviljelyslaitoksilla ollaan siirtymässä Ari Strondman
automaattiseen kalojen ruokintaan ja veden laa
dun seurantaan (Itä-Suomen keskuskalanviljelylai
tos).
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Merialueella on vesi- la ympäristöhal
lituksen hallinnassa ja hoidossa yleisiä
vesialueita noin 11 000 km2.

Yleiset vesialueet
Yleiset vesialueet ovat valtion omis
tuksessa, ja niiden hallinta ja hoito
kuuluvat vesi- ja ympäristöhallituk
selle. Ne käsittävät merialueella ky
lien rajan ulkopuolella olevan Suo
men alueveden, noin 11 000 km2, ja
sisävesillä Iso-Saimaan, Päijänteen,
Höytiöisen, 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 toimituksia oli maanmittaushalli
tuksessa vireillä 30. Näistä 11 :ssä pi
dettiin toimituskokouksia tai oikeu
den istunto ja tai annettiin päätöksiä.
Kertomusvuonna tehtiin myös muu
tamia yleisten vesialueiden käyfföä
koskevia sopimuksia.

...
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VESIEN HAITTAVAIKUTUSTEN TORJUNTA

Tulva suojelu
Suunniteltavina olleista tulvosuojelu
hankkeista yli puolet oli Pohjanmaan
vesistöissä, lähinnä Vaasan ja Kok
kolan vesi- ja ympäristöpiireissä.
Merkittäviä hankkeita oli mm. [apu
anjoen, Kyrönjoen, Karvianjoen ja
Simojoen vesistöissä. Kertomus-
vuonna valmistui 11 tulvasuojelua
palvelevaa suunnitelmaa, joiden ra
kentamiskustannuksiksi on arvioitu
yhteensä noin 15 milj. mk. Näillä
hankkeilla parannetaan tulvasuoje
luo noin 1 500 ha:n hyötyalalla, jos
ta valtaosa on peltoa. Vesi- ja ympä
ristöhallitus haki maa- ja metsätalo
usministeriöltä oikeutta toimia vesi-
oikeuden luvan hakijana Kokemä
enjoen keskiosan tulvasuojeluhank
keessa, jonka kustannukset ovat
noin 85 milj. mk. Hankkeella on to
teutuessaan merkittävä vaikutus Ko
kemäen joki- ja Loimijokivarren elin
keinoelämälle.
Tulvasuojeluun tähtääviä raken

nushankkeita oli käynnissä 46, ja nii
hin käytettiin noin 31 milj. mk valtion
varoja. Tulvasuojelutöistä valmistui
11 ja niiden kustannukset olivat yh
teensä noin 17 milj. mk. Osa hank
keista oli luonteeltaan aikaisemmin
toteutettu jen hankkeiden täyden nys
tä ja kuntoonpanoa. Rakenteilla ole
vista tulvasuojeluhankkeista merkit
tävimmät olivat:

Kustannus- Myönnetty
arvio 1988
(valtion
osuus)
milj. mk milj. mk

Kyrönjoen
vesistö
talous-
suunnitelma 255,5 11,0
Kala joen
keskiosa n
järjestely 63,8 3,0
Kokemäen
joen suuosan
pengerrys ja
ruoppaus 21,4 2,1

Maankuivatus
Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnit
telemat ja toteuttamat maankuiva
tustyöt ovat valtaojituksia ja puron
perkauksia, joiden tarkoituksena on
pienehköjen tulva-alueiden poisto,
kuivatussyvyyden lisääminen konei
den kantavuuden parantamiseksi
sekä edellytysten luominen peltojen
salaojittamiselle ja toimivuuden tur
vaaminen toteutetuille salaojituksil
le. Vuosittainen salaojitusmäärä on
pysytellyt viime vuosina noin 32 000
ha:ssa ja töiden painopiste on siirty
nyt vähitellen Etelä-Suomesta Poh
janmaalle ja Järvi-Suomeen.
Maankuivatustyöt suunnitellaan

vesi- ja ympäristöpiireissä maan
omistajien tekemän, vesilain mukai
sen ojitustoimitushakemuksen pe
rusteella. Kaikkia hakemuksia ei kä
sitellä ojitustoimituksessa, sillä osa
niistä saadaan hoidetuksi sopimuk
sin ja osa peruuntuu. Hakemuksia
oli vireillä vuoden alussa 1 023 ja
vuoden lopussa 1 011. Uusia hake
muksia piireille jätettiin 191.
Vesi- ja ympäristöpiirit läheifivät

maataloushallinnolle rahoituskäsit
telyyn 144 hankkeen suunnitelmat.
Myönteinen rahoituspäätös tehtiin
80 hankkeesta, joiden kustannusar
viot olivat yhteensä 11 milj, mk.
Hankkeista 61 oli ns. osakastäitä
(4,4 milj. mk) ja 19 vesi- ja ympäristö-
hallinnon toteutettovaksi tulevia töi

tä. Rahoitettujen kuivatussuunnitel
mien hyötyala oli yhteensä noin
2 800 ha, josta pellon osuus noin
2 500 ha eli 90 %. Tämä hyätyala oli
vain kolmannes viiden edellisen
vuoden keskimääräisestä hyöty
alasta, mikä johtui kuivatusmäärä
rahojen vähenemisestä. Kielteisen
päätöksen maataloushallinto antoi
15 hakemukseen. Kertomusvuoden
lopussa olivat rahoituskäsittelyssä
166 hankkeen suunnitelmat, joiden
kustannusarviot olivat yhteensä noin
44 milj. mk.
Rakentamisvaiheessa oli vesi- ja

ympäristöpiireissä 173 maankuiva
tushanketta ja työt saatiin valmiiksi
60 hankkeessa. Töihin käytettiin yh
teensä noin 15 milj. mk maatilahalli
tuksen myöntämiä laina- ja avustus-
varoja.

Maankuivatusmäärärahat
Milj, mk

1 UU
Vuoden 1988 kuslonnustososso

80 rncnrckennuskusteonusiodeknin

Ao vuoden kuntonnustososso

60

68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88
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Iurvetuotantoalu&den
kuntoonpano
Valtioneuvoston 14.6.1984 tekemän
päätöksen mukaan vesi- ja ympäris
töpiirit voivat suunnitella ja toteuttaa
turvetuotantoalueiden kuivatus-, ve
siensuojelu- ja tietöitä. Hankkeet
pannaan vireille turvetuottajien
aloitteesta ja ne rahoitetaan työlli
syysvaroin. Kertomusvuonna suun
nitteluun käytettiin noin 6,5 milj, mk
ja rakentamiseen noin 24 milj, mk.
Hankkeita oli erityisesti Oulun vesi
ja ympäristöpiirin alueella, mutta
useita myös Kainuussa, Lapissa,
Kuopion seudulla ja Keski-Suomes
sa.
Uudet suuret suunnitteilla tai ra

kenteilla olevat turvelämpö- ja turve

louhdutusvoimaloitokset ovat lisän
neet vesi- ja ympäristöhallinnon
saamien aloitteiden määrää. Työlli
syystilanteen paraneminen on kui
tenkin samanaikaisesti supistanut
aluetta, jolla työllisyysvaroja voi
daan käyttää. Pudasjärvellä tilanne
ei kuitenkaan ole muuttunut, joten
vesi- ja ympäristöhallituksen tulee
edelleen huolehtia siitä, että valtio
neuvoston periaatepäätös soiden
kunnostamisesta Pudasjärvelle
suunnitellun turvevoimolan tarpeisiin
toteutuu. Honkekokonaisuuden kus
tannusarvio on 80 milj. mk, ja valta-
osalle hankkeista turvetuottajat jou
tuvat hakemaan vesioikeuden lu
van. Tämän takia hankkeet toteutet
taneen vasta 1990-luvun alkuvuosi
na. Simossa 11 milj. mk:n työt on
saatu päätökseen ja Kuivaniemellä

samoin 11 milj. mk maksavat työt
ovat loppuvaiheissaon.

Kertomusvuonna saatiin valmiiksi
19 erillistä kuntoonpanosuunnitel
maa, joiden tuotantoalat ovat yh
teensä noin 2 600 ha. Hankkeiden
toteutuskustannuksiksi on arvioitu 39
milj. mk. Kertomusvuonna rakennus
työt valmistuivat 11 kohteessa, joihin
on käytetty yhteensä noin 28 milj. mk
työllisyysvaroja. Kohteiden tuotanto
ala on yhteensä 1 850 ha.

Vesi- la ympöristöhallinnon saamien
turvetuotantoalueiden kunfoonpano
töiden määrä on lisääntynyt uusien
voimaloitosten myötä.

Pirkko Valpasvuo.Jaatinen
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YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTA

Öljy- ja kemikaali
vahinkojen torjunta
Vesi- ja ympäristöhallituksen öljyva
hinko- ja erityistilan nepä ivystyksen
ensimmäisen toimintavuoden aika
na (1.7.1987—1.71988) saifui 43 häly
tystapausta. Näistä kaksi koski öljy
säiliöaluksen ja kymmenen muun
aluksen merivauriota. Vaaratilan
teista huolimatta suuria öljyvahinko
ja ei syntynyt. Kuntien ilmoitusten
mukaan koko maassa sattui kerto
musvuonna yhteensä 2 341 öljyva
hinkoa.

Vesi- ja ympäristöhallitus teki öljy
suojarahasfon johtokunnalle 22,8
milj. mk:n korvaushakemuksen val
tion öljyntorjuntakaluston ja laittei
den hankintakustannuksista ajalta
1.3.—31.12.1987 sekä korvaushake
muksen MI Antonio Gramscin
6.2.1987 aiheuttaman öljyvahingon
22,1 milj. mk:n torjuntakustannuksis
ta. Viimeksi mainituista kustannuk
sista on esitetty korvausvaatimus
myös laivavarustamolle ja kansain
väliselle öljysuojarahastolle.
Seuraavat vesi- ja ympäristöhalli

tuksen laatimat luonnokset vuonna
1989 annettaviksi ohjeiksi olivat lau
suntokierroksella: “Oljyvahinkojen

torjunta kunnissa”, “Vähintäin 100
m3:n öljyvarastojen sekä eräiden sa
tamien ja-telakoiden öljyvahinkojen
torjunta”, “Vesi- ja ympäristöpiirin
tehtävät öljyvahinkojen torjunnas
sa” sekä “Oljyvahingon torjuntatyön
järjestäminen ja johtaminen”.
Vesi- ja ympäristöhallituksen ja

merenkulkuhallituksen ns. venetyö
ryhmä antoi 30.9.1988 loppuraport
tinsa. Työryhmä teki ehdotuksen
väylänhoitotukikohtien venekalus
ton yhteishan kinnasta ja -käytöstä
öljyntorjunnassa ja 14-16 m työve
neiden varustamisesta öljynkeruu
laitteilla. Lisäksi laadittiin luonnos
sopimukseksi mainittujen virastojen
välille yhteistoiminnasta öljy- ja ke
mikaalivahinkojen torjunnassa. Uu
dentyyppisellä öljynkeräysjärjestel
mällä varustettu öljyntorjunta- ja
väylänhoitoalus “Linja” (35 m) val
mistui. Laiva on sijoitettu Vaasan
1 uotsi piiriin.
Vesi- ja ympäristöhallitus jatkoi

valtioneuvoston 26.2.1987 tekemän.
päätöksen mukaisesti öljyvahinko
jen torjuntamenetelmien kehittämis
tä mm. jääolosuhteisiin, mikä oli
edelleen aiheena myös Suomen ja
Neuvostoliiton välisessä tieteellis
teknillisessä yhteistyössä. Merkittä
vin kertomusvuonna valmistunut tut
kimusprojekti oli Vft:lta tilattu tutki
mus “Oljyn pitkäaikaiskäyttäytymi
nen murtoveden jääolosuhteissa”.
Ympäristöministeriö asetti 15.6.1988
toimikunnan selvittämään aluksista
aiheutuvien kemikaalivahinkojen
torjunnan järjestämistä. Toimikun
nan määräaika on 31.1.1990.

Tulvantorjunta
Koska vesivarat olivat huomattavas
ti keskimääräistä runsaammat, käy
tettiin tulvavaaran torjumiseksi sään
nöstelyjä mahdollisimman tehok
kaasti kaikilla vesistöillä. Hyydetulvi
en torjumiseksi suoritettiin ajoittaisia
juoksutussupistuksia mm. Kymijoel
la. Talven leutous edesauttoi osal
taan tilannetta, eikä vahingollisia
hyydetulvia tai vaikeita jääpatoja
sanottavasti syntynyt. Jääpatotulvi
en torjuntakustannukset olivat noin
740 000 mk.
Vaikka säännöstelyillä ja poikke

usjuoksutuksilla ei voitu välttää va
hingollisia kevättulvia, kyettiin suon
tetuilla toimenpiteillä vahinkojen
määrää pienentämään useiden mil
joonien markkojen edestä. Saimaan
tulvahuippu jäi poikkeusjuoksutus
ten ansiosta noin 30 cm, litin Pyhä-
järven tulvahuippu 25 cm ja Koli
man, Keiteleen sekä Iso-Längelmä
veden tulvahuiput 10 cm luonnon-
mukaista alemmiksi. Päijänteellä tul
vahuippua alenneifiin säännöstelyl
lä 25 cm ja Lappajärvellä lähes 50
cm.
Vuoden ylimmällä tulvakorkeu

della oli maata veden peitossa arvi
olta 25 000 ha. Valtaosa vahingois
ta sattui Kokemäenjoen vesistöalu
eella. Koko maan tulvavahingot oli
vat kaikkiaan arviolta 20 milj. mk ja
niitä aiheutui pääasiassa maatalou
delle. Lisäksi Saimaan juoksutuksis
ta aiheutui Vuoksen voimalaitoksilla
energiantuotannon pienentymistä,
josta joudutaan maksamaan korva
us Neuvostoliitolle.
Saimaan alueen tulvantorjunnan

toimintasuunnitelman ja Vuoksen
vesistön vesistömallien laadinta jat
kui. Kymijoen vesistön tulvantorjun
nan ja käytön kehittämiseksi tehtiin
Päijännettä koskevaa tulvava hinko
selvitystä. Kemijoen ja lijoen vesistö
jen tulvantorjunnan toimintasuunni
telmat valmistuivat.
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IngarskiIaoen ruoppauksia seurattiin
lulkisessa sanassakin.

Patoturvallisuus
Patoturvallisuuslain (413/84) piiriin
kuuluvat kaikki yli 3 m korkeat pa
dot. Kertomusvuonna tällaisia vesis
töpatoja oli noin 350 ja jätepatoja
noin 100.
Uusien patojen tarkkailuohjelmat

ja patoturvallisuuskansiot tulee toi
mittaa hyväksymismenettelyyn hy
vissä ajoin ennen padon käyttöö
nottoa. Ennen lain voimaan tuloa
käyttöön otettujen patojen turvalli
suustarkkailuohjelmat niihin liittyvine
selvityksineen tuli padon omistajien
tai haltijoiden toimittaa vesi- ja ym
päristöpiireihin hyväksymistä varten
vuoden 1988 loppuun mennessä.

Näitä patoturvallisuuskansioita tar
kastettiin ja turvallisuustarkkailuoh
jelmia hyväksyttiin jo kertomusvuon
na 150.

Vesi- ja ympäristöhallitus on mää
rännyt48vesistöpadon ja seitsemän
jätepadon omistajat laatimaan eri
tyisen vahingonvaaraselvityksen,
jonka tulosten perusteella ratkais
taan, onko patoa pidettävä ns.
P-patona, josta onnettomuuden sat
tuessa saattaa aiheutua ilmeinen
vaara ihmishengelle tai terveydelle
taikka ilmeinen huomattava vaara
ympäristölle tai omaisuudelle. P-pa
to voi olla matalampikin kuin 3 m.
Padon omistajien tuli toimittaa vuo
den 1988 loppuun mennessä myös

nämä vahinganvaaraselvitykset ve
si- ja ympäristöhallitukselle, läänin
hallitukselle, aluepalopäällikölle se
kä kunnan paloviranomaiselle. Tur
vallisuustarkkailuohjelmat näille pa
doille hyväksyy vesi- ja ympäristö
hallitus. Kertomusvuoden päättyes
sä oli käsittelyä odottamassa P-pa
doiksi luokiteltujen 35 vesistöpadon
ja muutaman jätepadon turvalli
suustarkkailuohjelmat.
Pätoturvallisuuslakiin perustuva

patojen peruskorjausten ja täyden
nysten suunniifelu jatkui Pohjan
maalla.

23



VESISTÖJEN KÄYTTÖTOIMINTA

Söännöstely ja
poikkeusluvat
Vuoden 1988 alussa olivat suurimpi
en säännösteltyjen järvien veden
pinnat edeltäneen vuoden runsas
vetisyydestä johtuen yleensä keski
määräistä korkeammalla joitakin
poikkeuksia, kuten Kallovettä ja Ou
lujärveä lukuunottamatta. Kun lisäk
si lumen vesiarvon kehittyminen oli
aina lumen sulamisen alkamisajan
kohtaan asti Etelä-Pohjanmaalla ja
Keski-Suomessa paikoitellen ennä
tysmäisen suuri, olivat juoksutukset
sään nöstellyistä jä rvistä koko talven
ja kevään keskimääräistä runsaam
mat riittävän suuren varastotilan ai
kaansaamiseksi kevään tulvavesille.
Säännästelemättömien Keiteleen,
Koliman, litin Pyhäjärven, Iso-Län
gelmäveden ja Pielisen kevättulvien
ennakoitiin muodostuvon ilman
säännöstelytoimenpiteitä niin vahin
gollisiksi, että järvien säännöstele
miseksi haettiin poikkeusluvat. Pieli
selle saatua lupaa ei käytetty. Sai-
maalla oli riittävän varastotilan ai
kaansaaminen mahdollista jo edel
täneen vuoden loppupuolella aloi
tetun poikkeusjuoksutuksen ansios
ta.
Runsaan lumimäärän nopeasta

sula m isesta sekä erityisesti sula m is
kauden paikoitellen poikkeukselli
sen runsaista sateista johtuen pai
nottui säännöstelyjen käyttö tulva-
vahinkojen estämiseen jo vähentä
miseen Vuoksen, Kymijoen ja Koke
mäenjoen sekä Etelä-Pohjanmaan
vesistöissä. Tavoitteena oli vähen
tää vahinkoja paitsi säännösteltyjen
järvien ja altaiden ranta-alueilla
myös niiden alapuolisilla vesistön
osilla siten, että kokonaisvahingot
jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Kevättulvon jälkeen vedenkorkeu
det ja virtaamat olivat sateisen ke
sän ja syksyn johdosta keskimää
räistä suuremmat aina marraskuun
alkuun asti. Poikkeuksellisen kuivon
marraskuun aikana ne kuitenkin po
lautuivat Saimoata ja Pielistä lu
kuunottamatta normaaleiksi.
Vesistöjen käyttötoiminnan edel

leen kehittämiseksi hankittiin vuo

den aikana kuusi uutta automaaifis
ta havaintoasemaa, joilta vedenkor
keus- ja virtaamatiedot saadaan yö
litetyksi lähes reaaliaikaisina vesi- ja
ympäristöhallinnon tietokoneille ja
siten myös säännöstelyjen käytöstä
vastaaville henkilöille. Vuoden lo
pussa oli tällaisten automaattiase
mien kokonaismäärä 24. Käyttötoi
minnan tietojärjestelmän kehittämis
täjatkettiin.

Velvoitteiden hoito
Vesi- jo ympäristöhallitus on valtion
vesistähankkeiden vesioikeudellisis
sa lupapäätöksissä velvoitettu tark
kailemaan näiden hankkeiden vai
kutuksia sekä mm. kalanpoikasten
istutuksin kompensoimaan aiheutet
tuja vahinkoja. Vaikutuksia selvitet
tim ja vesistöjä hoidettiin yhteistyös
sä tutkimuslaitosten ja yliopistojen
sekä hankkeiden hyödynsaojien
kanssa. Velvoitetehtävien hoidon te
hostamiseksi otettiin koekäyfföön
atk-perusteinen lupa- ja velvoitere
kisteri. Järvien säännöstelyn kalata
loudellisia vaikutuksia kuvaavan
systeemimallin kehittämistä jatkettiin
laatimalla Oulujärven esimerkkiso
vellutus.
Toimenpidevelvoitteiden täyttä

miseen myönnettiin valtion tulo- ja
menoorviovaroja vuonna 1988 yh
teensä noin 7,4 milj. mk.

Velvoifteiden hoifo
Istute#ujen kalojen määrä

MIj. kpl
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Muut
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Siat (1-kesäiset
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Toimenpidevelvoitteiden kustannukset
Milj, mk
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TUTKIMUS

Toiminnan painoa loja olivat vesiva
rojen määrän ja tilan seuranta, poh
javesitutkimus, ilman epäpuhtauksi
en ja muun hajakuormituksen vesis
tövaikutusten tutkimus sekä jäte
huollon ja kemikaalien tutkimus. Ym
päristötietojärjestelmän (YTJ) ja
luonnontilaisten valuma-alueiden
yhdennetyn seurannan suunnittelu
sekä laboratorio- ja kenttämittaus
toiminnan kehittäminen olivat tär
keimpiä erityisistä kehittämishank
keista.
Kertomusvuosi oli vesi- ja ympä

ristöhallinnon tutkimustoiminnalle
merkittävä useiden tutkim usta kos
kevien kannanottojen takia. Valtio
neuvoston eduskunnalle 31.51988
antamassa selonteossa ympäristö-
politiikasta todettiin, että ympäristö-
viranomaisia palvelevaa tutkimusta
tehostetaan erityisesti vesi- ja ympä
ristöhallituksessa. Kertomusvuonna
valmistuivat keskusviraston tutki
musta käsitelleen ns. tutkimushallin
totyöryhmän sekä vesi- ja ympäris
töpiirien tutkimuksen kehittämistä
pohtineen ns. VYTFI-työryhmän mie
tinnöt, joissa ehdotettiin vesi- ja ym
päristöhallinnon ympäristöntutki
mustehtävien huomattavaa laajen
tamista. Lisäksi julkistettiin vesi- ja
ympäristöhallinnon tutkimustoimin
nan kansainvälisen arvioinnin lop
puraportti, joka antoi tutkimustoi
minnasta vesi- ja ympäristöhallin
nossa hyvän arvosanan. Arvioinnis
sa esitettiin runsaasti kehittämiseh
dotuksia.
Kotimaassa oli yhteistyösopimuk

seen perustuvaa tutkimusyhteistyötä
Geologian tutkimuskeskuksen, Il
matieteen laitoksen, Kaupunkiliiton,
Oy Keskuslaboratorio Ab:n, maan
mittaushallituksen, Merentutkimus
laitoksen ja Valtion teknillisen tutki
muskeskuksen kanssa. Myös kan
sainvälistä yhteistoimintaa oli run
saasti.
Vesien- ja ympäristöntutkimuslai

toksen julkaisutoiminta vesi- ja ym
päristöhallinnon omien sarjojen ul
kopuolella sisälsi artikkeleita seu

raavasti
O ulkomaiset sarjat ja konferenssijul
kaisut 52
O suomalaiset sarjat, ammatti-, viik
ko- ja sanomalehdet 56.

Veden kiertokulkuun liittyvien ilmiöi
den seuranta kuuluu hydrologian toi
miston tutkimusohjelmaan.
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Hydrologinen tutkimus
Veden kiertokulku on keskeisellä si
jalla ilmaston prosesseissa. Ilmaston
uhatessa muuttua ja ihmisen toimin
nan lisääntyessä sekä kansallisen
hydrologisen palvelun että kansain
väliset alan tehtävät lisääntyvät.
Pääpiirteissään hydrologinen

palvelu jatkui kertomusvuonna enti
sessä laajuudessaan. Havaintorutii
nit siirtyivät aiempaa enemmän vesi-
ja ympäristöpiirien hoitoon. Auto
maattiasemien määrä kasvoi ja re
aaliaikaisen seurannan mahdolli
suudet paranivat. Atk-laitteistojen ja
-ohjelmistojen kehittyminen paransi
valmiuksia havaintotulosten esittä
miseksi käyttäjille entistä parem
massa muodossa sekä myös hydro
logisten prosessien selvittämisessä.
Uuttal :400 000 valuma-aluekart

taa valmisteltiin. Järvien syvyyskar
toitus jatkui. HNGIS-ohjelmistoa
täydennettiin 3-ulotteisella maasto
mallilla. Vesistöjen ja maaperän
happamoitumisen vaikutustutkimuk
sia jatkettiin sekä valunta- että maa-
ja pohjavesitutkimuksin. Ilmaston-
muutosten vaikutuksia vesistöihin
arvioitiin alustavasti. Pohjavesi- ja
maavesihavaintorekisterit saatiin
toimintakuntoon. Mm. SOIL- ja PUL
SE-mallit otettiin käyttöön maan
alaisten vesien tutkimiseksi. Vesistö
jen hydrologiaa simuloivia malleja
laadittiin viidelle uudelle vesistölle
lähinnä piirien käyttöön. Reaaliai
kaisia ennusteita laadittiin 12 vesis
töalueelle. Virtausmalleja sovellettiin
järviin ja rannikkovesiin. Lukuisia
hydraulisia, tulva- ym. selvityksiä
valmistui.

Veden laadun tutkimus
Tärkeimpiä tutkimusaiheita olivat
maatalouden aiheuttama vesistö
kuormitus ja sen vaikutukset, ilman
kautta tulevat epäpuhtaudet ja nii
den vaikutukset vesiin sekä veden Ii
kaantumisen vaikutukset vesien eli
östöön.

Kertomusvuonna aloitettiin tutki
m usprojekti “Maatalous ja vesien

kuormitus”, jonka on tarkoitus kes
tää vuoteen 1991 saakka. Projektin
tehtävänä on tutkia maataloudesta
aiheutuvan kuormituksen suuruutta,
siihen vaikuttavia tekijöitä, kuormi
tuksen vaikutuksia vesistöissä sekä
kuormituksen vähentämiskeinoja.
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitok
sen tutkimuksissa on keskitytty erityi
sesti kuormituksen suuruuden ja sen
vaikutusten sekä eroosion vä hentä
miskeinojen tutkimiseen.
Suomen järvien happamoitumis

kehitystä arvioitiin kehittämällä ve
sistöjen pitkän aikavälin happamoi
tumista sääteleviä mekanismeja ku
vaava matemaattinen malli. Vesistö
jen happamoituminen johtuu pää
asiassa energiantuotannossa ja te
ollisuudessa syntyvistä rikkipääs
töistä. Malli ottaa huomioon happa
moittavien yhdisteiden tärkeimmät
reaktiot sekä valuma-alueella että
itse vesistössä. Mallia sovellettiin
osana suurempaa yhdennettyä ko
konaismallia, jonka avulla kyettiin
arvioimaan Euroopan eri maiden
rikkipäästöjen eri kehitysarvioista ai
heutuvia ympäristövaikutuksia alu
eellisesti kattavasti. Alueellista so
vellutusta varten kehitettiin erityinen
alueellistamismenetelmä. Malliso
vellutusten perusteella päästöjen ra
joittamistoimet vaikuttavat erittäin
perustelluilta. Nykyiset Euroopan
maiden päästöjen vähentämissuun
nitelmat hidastavat selvästi Suomen
järvien happamoitumiskehitystä.
Järvien happamuustasoon ja siten
etiöstön elinolosuhteisiin järvissö
voitaneen edelleen vaikuttaa myön
teisesti rajoittamalla päästöjä nykyi
siä suunnitelmia enemmän.
Ympäristömyrkkyjen seurantaa

kehitettiin kertomusvuonna 1970- ja
1980-luvun alussa tehtyjen ka rtoitus
ten perusteella. Uusissa seurannois
sa laajennettiin analyysivalikoimaa
kattamaan ns. uusia orgaanisia ym
päristömyrkkyjä, kuten esimerkiksi
kloorattuja fenoliyhdisteitä, dioksii
neja ja furaaneita. Erityisesti keskityt
tiin metsäteollisuudesta peräisin ole
vien klooriyhdisteiden esiintymisen
kartoittamiseen biotesteillä (ns. sim
pukkasumputusmenetelmä).

0
0

1

Surviaissöösken toukka, tyypillinen te
hevöityneissö vesissä, joissa pohialiete
on ajoittain hapeton tai vöhähappi
nen.

Vesiperhosen pyyntihaavi ravinnon
hankkimiseksi. Vesiperhosen toukat
reagoivat herkiisti veden laadun vaih
teluihin.
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Simpukkasumputusmenetelmöllä seurataan
metsäteollisuuden myrkkypäästöjä (Limno
logi Pertti Heinonen ja prof. Jaakko Paasi
virta).

Sedimenttinäytteenottoa ilman saasteiden
leviämisen selvittämiseksi Lapissa.

27



Vuonna 1985 aloitettu Vantaa njo
en hygieniaprojekfi saatettiin pää
tökseen. Projektissa selvitettiin Van
taanjokea esimerkkialueena käyttä
en jokien hygieenistä tilaa ja siihen
vaikuttavia tekijöitä. Tulokset kuvaa
vat pääasiassa asutuksen ja maata
louden vaikutusta jokiin, koska teol
lisuuden jätevesien vaikutus on koh
dealueella pieni. Tutkimuksessa sel
viteifiin läm pökestoisten koliformis
ten bakteerien, fekaalisten strepto
kokkien sekä aeromonasten, stafy
lokokkien ja Pseudomonas aerugi
nosan esiintymistä Vantaa njoen ve
sistössä, käsitellyssä jätevedessä,
hajakuormitusalueella ja kuormitta
mattomalla alueella sekä tutkittiin
näiden bakteerien määritysmenetel
mien valikoivuutta. Vantaanjoen ve
sistöalueella selviteifiin lisäksi fekaa
li-indikaattoreiden pitoisuuksien
vuodenaikaisvaihtelua sekä lyhytai
kaista ja paikallista vaihtelua uima
kaudella.

Vesiteknillinen tutkimus
Pohjaveden käsittelyssä tarvittavia
menetelmiä ja laitteita koskevia tut
kimuksia jatkettiin Kokkolan ja Ou
lun vesi- ja ympäristöpiirien alueilla.
Kenttäkokeiden avulla pyrittiin selvit
tämään raudan ja mangaanin sekä
orgaanisen aineksen biologiseen
käsittelyyn liittyvää puhdistumispro
sessia ja sen tehostamista etu- ja jäI
kialkaloinnin avulla.
Yhdyskuntien jätevesitutkimusta

tehtiin pääasiassa Suomenojan tut
kimusasemalla Espoossa. Siellä tut
kittiin koela itoksessa jätevesien sel
keytyksen tehostamista ja bakteeri
en vähenemistä sekä jatkettiin pien
ten jätevesimäärien käsittelytutki
musta mm. putkiflokkauksella sekä
fosforin poiston tehostamista maa
suodatuksella. Nitrifikaation opti
mointia selvitettiin useilla jäteveden
puhdistamoilla. ]ätevesilietteiden
raskasmetallipitoisuuksia koskeva
tutkimus päättyi. Tärkeimpien ras
kasmetallien osalta oli havaittavissa
selvä laskeva trendi vuoteen 1977
verrattuna. Lietteiden kadmiumpitoi

suus oli laskenut lähes kolmannek
seen ja elohopea-, nikkeli- ja lyijypi
toisuudet lähes puoleen. Teollisuus
jätevesitutkimus painottui metsäteol
lisuuden viime vuosina käyttöönot
tamien aktiivilietelaitosten toiminnan
tutkimiseen. Lisäksi on tutkittu fosfo
rin ja orgaanisten klooriyhdisteiden
poistoa metsäteollisuuden jätevesis
tä
Iurvetuotannon vesiensuojelutek

nologian kehittämisprojektissa, jota
tehdään KTM:n, vesi- ja ympäristö-
hallin non sekä turvetuottajien yhteis
työnä, pyritään parantamaan jo
käytössä olevia vesiensuojel utoi
menpiteitä sekä kehittämään uusia
ratkaisuja, joilla valumavesistä voi
daan poistaa kiintoainekuormituk
sen lisäksi myös ravinteita. Vuosien
1987-1988 tutkimusten mukaan volu
tuskenttiä käyttämällä saadaan pa
rempia tuloksia kuin laskeutusaltail
la. Tällä ratkaisulla on voitu pienen
tää myös vesistöön tulevaa ravinne
kuormitusta.

Jätehuollon tutkimus
Jätehuollon tutkimus on vesi- ja ym
päristöhallinnon UUSI ja voimak
kaasti kehittyvä lakisääteinen tehtä
väkenttä. Kertomusvuoden tärkeim
mät hankkeet olivat:
O Riskikaatopaikkatutkimus (syven
täviä tutkimuksia osassa noin 40
kohteesta).
O Saastuneiden maa-alueiden tutki
mus (koekartoitus ja kunnostusme
netelmien selvitys).
O Jätteiden kaatopaikkakelpoisuu
den arviointimenetelmien kehittämi
nen.
O Yhdysku ntajätteen kaatopaikko
jen suotovesien käsittelymenetel
mät.
O Jäfepatotutkimus.
Jätehuollon tutkimus painottui

edelleen jätteiden — erityisesti on
gelmajätteiden — ympäristövaiku
tuksiin ja niiden tekniseen hallintaan
ja sisälsi runsaasti hallintoa palvele
vaa ja kartoittavaa selvitystyöfä. Ko
keel lisessa tufkim u ksessa a na lysoi
tim pintavesinäytteiden ohella jäte
ja maanäytteitä sekä selvitettiin poh
javesisuhteita.

3
,L

Jokamiehen halukkuufta ympäristön-
hoidossa pyritään hyödyntämään mm.
IajiteIIuIIa jätteidenkeräyksellä.
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Maatutkimus
Maatutkimukseen sisältyy geotekni
siä asiantuntijatehtäviä vesistöjen
suunnittelussa ja rakentamisessa,
patoturvallisuusvalvonnassa ja jäte
huoltotutkimuksissa sekä erillisiä tut
kimusprojekteja maarakenteiden
suunnittelumenetelmien kehittämi
seksi.

Kertomusvuonna tutkimuskohtei
na olivat pehmeiköille rakennettujen
patojen suunnittelumenetelmät, pa
tojen routasuojauksen mitoitus, kai
vosjätfeiden lujuusominaisuudet ja
pengerrysalueiden painuminen se
kä saastuneiden maa-alueiden kar
toitusselvitys.

Kaikista patoturvallisuuslain piiriin
kuuluneista padoista annettiin kerto
musvuonna selvitykset. Maatutki
musryhmä osallistui ns. P-patojen
maastokatselmuksiin ja raportteja
koskeviin neuvotteluihin sekä avusti
vesi- ja ympäristöpiirejä ns. N- eli
normaalipatojen selvityksissä.

Laboratoriotoiminta
Kemiallisesta, mikrobiologisesta ja
biologisesta analyysitoiminnasta
vastaavat kolmentoista vesi- ja ym
päristöpiirin laboratoriot yhdessä
vesien- ja ympäristöntutkimuslaitok
sen tutkimuslaboratorion ja vesi- ja
ympäristöntutkimustoimiston kans
sa. Geoteknisestä analyysitoimin
nasta vastaa teknillisen tutkimustoi
miston maalaboratorio.
Laboratoriotoimintaa on edelleen

kehitetty analyysilaitteistoja uusimal
la ja täydentämällä. Metallimääri
tyksiä varten hankittiin piirihallintoon
kaksi atomia bsorptiospektrofoto
metriä. Näiden laitteiden avulla pys
tytään ratkaisevasti lisäämään me
tallianalytiikan kapasiteettia ja kas
vattamaan analyysimäärät kysyn
tää edellyttävälle tasolle. Laitteet
saatiin asennetuksi vasta vuoden lo
pulla, joten toimintaan ne saadaan
varsinaisesti vasta vuonna 1989. Au
tomaattisia analysaattoreita hankit
tiin tutkimuslaboratorioon ja yhteen

piirilaboratorioon. Tutkimuslabora
torioon saatiin myös uusi hiilianaly
saattori ja AOX-laite orgaanisten
halogenidien määrittämiseksi. Edel
lisellä korvattiin vanha laite ja AOX
analysaattorilla saatiin analyysivali
koimaa laajennetuksi.

Yhdessä muiden tutkimuslai
tosten kanssa jatkettiin vuonna 1973
aloitettua vesien laadun tutkimuksis
sa tarvittavien menetelmien standar
disointia. Vuoden loppuun mennes
sä oli vahvistettu yhteensä 59 kemi
allista, mikrobiologista ja biologista
SI:S•standardia.

Vesi- ja ympäristöhallituksen
moalaboratoriossa tehtiin 32 eri tut
kim usha n kkeesta otetuista näytteis
tä 2 100 määritystä. Suurin lisäys
edelliseen vuoteen verrattuna ta
pahtui jätehuoltotutkimuksiin liitty
vissä määrityksissä. Kaivosjätenäyt
teiden lujuustutkimukset tehtiin Tek
nillisen korkeakoulun pohjaraken
nuksen ja maarakennusmekaniikan
laboratoriossa.
Vesi- ja ympäristöhallituksen ja

Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin yh
teisen laboratoriorakennuksen työt
aloitettiin kertomusvuoden alussa.

Vesi- ia ympäristähallinnon
laboratoriotoiminto
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VALVONTA JA KATSELMUSTOIMINTA

Valvonta
Yleistä etua valvovana viranomaise
na vesi- ja ympäristöhallinto antoi
vesioikeudellisisso hakemusasioissa
yhteensä 241 lausuntoa. Vesiensuo
jelua koskevia ennakkoilmoituksia
tarkastettiin 420 ja ne jakautuivat
seuraavasti:
O yhdyskunnat 8
O metsäteollisuus 7
O muu teollisuus 25
O puunkyllästämöt, öljysäiliöt ym.54
O kaatopaikat 37
O sikalat 220
O muut eläinsuojat 13
O kalankasvatuslaitokset 56
Vesilain ja sen nojalla annettujen

määräysten noudaifamisen osalta
tilanne vastaa likipitäen aikaisempia
vuosia. Pitkäaikaista valvontaa
edellyifäviä kohteita on runsaat
20 000, joista vesioikeuden antami
en lupien nojalla toteutettuja hank
keita on vajaat 6 000.
Lupaehtojen noudattamista kont

rolloitiin vajaalla 4 500 tarkastus
käynnillä ja noin 1 800 kontrollinäyt
teellä. Valvontatapauksia, joiden
selvittämiseen vesi- ja ympä ristöhal
linto osallistui, oli runsaat 1 200. Rik
komuksista selvitettiin vuoden aika
na 470, uusia vesilain rikkomusta
pauksia tuli esiin 266 ja selvittämättä
oli vuoden lopussa vielä 188.

Kalojen ja rapujen joukkokuole
mia tuli tietoon noin 35. Kalakuole
mia esiintyi mm. vesistön osilla, jotka
ovat pitkään olleet paperiteollisuu
den jätevesikuormituksen kohteena.
Valvontata pa uksia, jotka edel lyt

tivät vesi- ja ympäristöhallinnon toi
menpiteitä oli 1 268 ja ne jakautuivat
seuraavasti:
O teollisuusjätevedet 280
O kalankasvatuslaitokset 152
O yhdyskuntojätevedet 134
O kaatopaikat 72
O turkistarhat 193
O turvetuotantoalueet 38
O muu kuormitus 75
O maa-aineksen otto 52
O suoja-alueet 16
O vedenotto 36
O säännöstely ja voimalaitosten
käyttö 60
O vesirakentaminen, uitto ja
vesiliikenne

Katsetmustoiminta
Katselmustoimituksia oli vireillä 160
eli 17 enemmän kuin edellisenä
vuonna. Eniten kotselmuksia oli Tu
run vesi- ja ympäristöpiirissä. Toimi
tusinsinöörejä oli vuoden lopussa
49. Katselmustoimituksia valmistui
33 ja peruuntui 3.

Vireillä olevat katselmus
toimitukset
kpl
500
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400
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250
200
150
100
50

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

Vesistöjen suurimmat velvoite
tarkkailualueet 7988

- Yhteensä

Muut

- Vedenhankinta
. ..]tevesi

III III

160

Vesioikeudellisissa hakemusasioissa annetut lausunnot sekä
tuomioistuinten päätökset vuonna 7988

Hakemusasioissa Tuomioistuinten vesiasioissa antamat päätökset
annetut lausunnot
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Vesistön rakentaminen
ja voimalaitokset 80 3 83 124 91 72 21 40 348

Kulkuväylät jo uitto 10 3 13 4 8 22 13 8 55
Vesistöjärjestelyt ja

ojitus 4 3 7 51 6 11 3 42 113
Säännöstely 4 2 6 11 5 9 5 8 38
Vedenhankinta 6 5 11 23 14 16 3 19 75
Jäteveden johtaminen 93 9 102 109 52 40 44 68 313
Soranoifo 1 — 1 10 1 6 2 3 22
Kunnostukset 5 — 5 — 3 7 1 1 12
Yhteensä 203 25 228 332 180 183 92 189 976

30



HALLINTO JA VOIMAVARAT

Laboratoriorakennuksen peruskivi
muuraftiin 7.6.7988. (Pääjohtala Simo
Jaatinen, tarkastaja Tauno Pihlaja
maa, osastopäällikkö Mika Lampinen,
Helsingin vesi- ia ympäristäpiirin joh
talo Esko Tamminen ja ylijohtaja R.
Savisaari).

Hallinnon ja
lainsöädännön
kehittyminen
Eräiden vesirakennustehtävien hoi
tamisesta annetulla uudella asetuk
sella (150/88) on maankuivatustöitä
koskevien rahoitustukiasioiden hoi
tamista yksikertaisteftu siirtämällä
tehtäviä vesi- ia ympäristöhallituk
selta sekä maatilahallifukselta vesi
ja ympäristöpiireille ja maatalouspii
reille 1.3.1988 lukien.

Luottolaitosten varoista myön net
tävistä eräistä korkotukilainoista an
netun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
annetulla lailla (1195/88) ao. ministe
riölle on annettu mahdollisuus oike
uttaa alaisensa keskusvirasto tai pii
rihallintoviranomainen hyväksy
mään korkotukilainaksi määrältään
enintään 1 milj. mk:n suuruinen lai

na. Kyseinen muutos parantaa edel
lytyksiä siirtää yhdyskuntien vesi-
huolto- ja vesiensuojelutoimenpitei
tä koskevien rahoitustukiasioiden
käsittelyä keskushallinnosta vesi- ja
ympäristöpiireihin.

Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtä
viä öljyvahinkojen torjunnassa on
tarkennettu asetuksilla aluksista ai
heutuvan vesien pilaantumisen eh
käisemisestä annetun asetuksen
muuttamisesta (509/88) ja maa-
alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen
torjumisesta annetun asetuksen
muuttamisesta (510/88). Nämä kos
kevat mm. kunnan öljyvahinkojen
torjunnan yhteistoimintasuunnitel
maa, kansainvälisen virka-avun an
tamista, öljyntorjuntakemikaaleja ja
selostusta öljyvahingon torjunnasta.
Vesilakia tarkistettiin vesilain 19 ja

21 luvun muuttamisesta annetulla
lailla (453/88), joka on seurausta ve

-r
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Määrärahojen käyttö tehtävittöin ao vuoden
kustannusfasossa
Milj.

Investointiluontoiset han
kinnot jo siirtomenot

Määrä rahojen käyttö taloudellisen laadun mukaan
ao vuoden kustannustasossa

Talous ja hallinto

Käyttö jo kunnossopito

Rakentaminen

Tutkimus

Kotselmus

Valvonto

Suunnittelu jo
ohjous

500

400

300

200

Talous jo hallinto

Käyttö jo kunnossopito

Rakentaminen

100
Tutkimus
Katsel mus
Valvonta

Suunnittelu
ja ohjaus

83 84 85 86 87 88

Työajan käyttö tehtävittäin
Henkilötyövuotto
2000

Riista- ja katatalouden
tutkimuslaitos 3,5 %

Vesi- ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat
virastokohtaisesti 1988

Muut 0,6 %

1500

1000

500

Vesi- la ympärisföhallinnon henkilökunta 31.12.1988

Luonnontieteellisen korkeakoulu
tutkinnon suorittaneet 7,4 %

Muut korkeakoulututkin—
neet 2,4 %

Toimisto
henkilökunta 18,0 %
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sistöhankkeiden johdosta suoritetta
vista tilusjärjestelyistä annetusta
laista (451/88).
Vuoden 1988 alusta delegoitiin ni

mitysvaltaa piirihallintoon niin, että
vesi- ja ympäristöpiirin johtaja ottaa
tai nimittää piirin virkamiehet ja työ
sopimussuhteiset henkilöt.
Ympäristöministeriö vahvisti

8.8.1988 vesi- ja ympäristöhallituk
sen työjärjestyksen muutoksen, jos
sa perustettiin keskusvirastaon ym
pä ristötietokeskus.
Rakentamisorganisaation kehittä

mistä jatkettiin. Tampereen vesi- ja
ympäristöpiiri muutettiin rakennuifa
vaksi piiriksi.

Toiminnan ja talouden
suunnittelu ja
kehittäminen
Sisäisen hallinnon (SIHA) tietojenkä
sittelyn toteuttamissu unnitel ma hy
väksyttiin kertomusvuoden alussa.
Sisäisen hallinnon tietojärjestel
mään määriteltiin kuuluvan vesi- ja
ympäristöhallinnon sisäistä toimin
taa rekisteröivät ja palvelevat tieto-
järjestelmät ja yleistavoitteiksi ase
tettiin toimintojen palvelutason pa
rantaminen, eri toimintasektoreiden
tietajärjestelmien koordinointi sekä
tietajenkäsittelytoimintojen järkeis
täminen. SIHA-projektin organisaa
tio käynnistettiin ja sovellusten suun
nittelutyö aloitettiin varsin laajamit
taisena.

Vesi- ja ympäristöhallintoa koske
van kehittä mistyön tehostamiseksi
käyn nistettiin esiselvitys, jonka laati
miseen osallistuu myös Valtionhal
linnon kehittämiskeskus. Tarvittavia
toimenpiteitä arvioidaan mm. valti
onhallinnon yleisten kehittämista
voitteiden, vesi- ja ympäristöhallin
non uudelleen järjestelyn yhteydessä
tehtyjen päätösten sekä toimintaym
päristössä tapahtuvien muutosten
pohjalta.
Vesi- ja ympäristöhallinnon tutki

mus- ja seurantatoiminta oli kerto
musvuonna aktiivisen suunnittelun
ja arvioinnin kohteena. Mietintönsä

jättivät sekä vesi- ja ympäristöhalli
tuksen että vesi- ja ympäristöpiirien
tutkimusta ja tutkimushallintoa sel
vittäneet työryhmät. Kumpikin työ
ryhmä ehdotti vesi- ja ympäristöhal
linnolle laajasti uusia ympäristöntut
kimus- ja selvitystehtäviä. Myös ve
si- ja ympäristöhallinnon tutkimus
toiminnan kansainvälinen arviointi-
ryhmä jätti kertomusvuonna raport
tinsa.

Vesien ja muun ympäristön suun
nittelusta annettiin uudet menettely
tapaohjeet, joiden tarkoituksena on
selkeyttää keskusvirastan ja piirihal
linnon tehtävä jakoa.

Henkilökunta
Vesi- ja ympäristöhallinnon henkilö
kunta oli vuoden lopussa 1 627 kuu
kausipalkkaista ja 813 tuntipalkkais
ta. Keskusvirastossa työskenteli vuo
den lopussa 437 henkilöä, joista 37
oli määräaikaista. Tulo- ja menoar
vion mukaisesti jouduttiin lakkautta
maan kahdeksan virkaa tai tehtä
vaa.
Valtiovarainministeriön käynnis

tämää virkamiesten palkkausluoki
tuksen kehiifämistyöhön osallistut

tim kokeiluvirastona erillisen projek
tiorganisaation toimesta. Henkilös
tön kuormitustekijöitä ka rioittava ky
sely suoritettiin kertomusvuoden al
kupuolella. Tutkimuksen tuloksia ti
lastoitiin, analysoitiin ja niiden ra
portointi aloitettiin vuoden lopulla.
Valtion yhteistoimintalaki tuli voi
maan 1.10.1988. Sen pohjalta yhteis
toimintamenettelyä toteutettiin lop
puvuosi sekä aloitettiin yhteistoimin
tasopimuksen valmistelu yhteistyös
sä henkilöstön edustajien kanssa.
Urheilu- ja virkistystoimintaa järjes
tettiin sekä alueellisesti että valta-
kun n alI isesti.

Määrärahojen käyttö
Jos kulutusmäärärahoissa otetaan
huomioon palkansaajien ansiota
soindeksin (valtio) keskimääräinen
muutos 10,5 % sekä siirto- ja siloitus
menoissa rakennuskustannusindek
sin muutos 6,7 %, niin nimelliskasvu
merkitsi määrärahojen käytön reaa
lista pienentymistä 2,4 % edellisestä
vuodesta.

Vesi- ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat milj, markkaa
.

1987 1988 kasvu kasvu-%
Oman viraston 378,6 385,1 6,5 1,7
Muiden virastojen 129,9 152,7 22,8 17,6
Yhteensä 508,5 537,8 29,3 5,8
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Tietojärjestelmät ja
atk-toiminta
Kertomusvuoden aikana lisääntyi
automaattinen tietojenkäsittely vesi-
ja ympäristöhallituksessa kokonai
suudessaan huomattavasti. Tietoko
neita käytettiin ympäristötietojärjes
telmän ja sisäisen hallinnon tietojär
jestelmien kehittämiseen, tutkimusta
ja suunnittelua palvelevaan lasken
taan sekä tekstinkäsittelyyn.
Ympäristötietojärjesteimän toteut

taminen jatkui yhdessä ympäristö-
ministeriön ja lääninhallitusten kans
sa. Järjestelmästä on otettu koe-
käyttöön 23 rekisteriä sovelluksi
neen, mikä on noin puolet koko
suunnitellusta järjestelmästä. VaI-
musta rekistereistä noin kymmenen
sisältää tietoa maamme vesivarois
ta.

Vesi- ja ympäristöha Ilitukseen pe
rustettiin syksyllä 1988 ym pä ristötie
tokeskus. Tämä yksikkö kehittää ym
päristöhallinnon ympäristötietojär
jestelmän antamaa tietopalvelua ja
ympäristötietojen tulostusmuotoja
sekä valmistelee ympäristön tilasta
kertovia selvityksiä. Yksikkö toimii
myös kansainvälisenä tietokeskuk
sena Euroopan talousyhteisön ym
päristön yhdennetyn seurannan
hankkeessa.
Kertomusvuoden aikana etenivät

systeemisuunnitteluvaiheeseen talo
ushallinnon, henkilöstöhallinnon ja
rakentamisen suunnittelun ja seu
rannan tietojärjestelmät. Ensimmäi
set versiot valmistuivat kokeiluvai
heeseen. Toimistoa utomaatiojärjes
telmän suunnittelussa edettiin tavoit
teeksi asetetun integroidun järjestel
män suuntaan. Vuoden lopussa toi
minnassa oli yhteensä kymmenen si
säisen hallinnon tietojärjestelmän eri
osajä rjestelmiä suun nittelevaa työ-
ryhmää.

Vesi- ja ympäristöhallituksen VAX
8530-laitteistoa laajennettiin hankki-
maila siihen 12 MB uutta keskus
m uistia. Lisäksi tekstin käsittelytehtä
viin ostettiin MicroVAX II -laitteisto.
Vesi- ja ympäristöpiireihin hankittiin
neljä MicroVAX II -laitteistoa. Vuo
den lopulla oli kaikkiaan yhdeksäs

sä vesi- ja ympäristöpiirissä (Tampe
re, Kymi, Mikkeli, Kuopio, Pohjois-
Karjala, Vaasa, Kokkola, Oulu ja
Lappi) MicroVAX II -laitteisto.
Vuoden lopulla oli käytössä kaik

kiaan 240 päätettä. Mikrotietoko
neita koko hallinnossa on kaikkiaan
30.

Keväällä otettiin käyttöön vesi- ja
ympä ristöhallitu ksen ja ympäristö-
ministeriön eri tilojen lähiverkot yh
distävät valokaa pelit. Urho Kekko
sen katu 4-6 tilojen kaapelointi saa
tiin valmiiksi syksyllä.

Julkaiseminen ja tiedotus
Vesi- ja ympäristöhaliitus julkaisi
vuonna 1988 kolmea julkaisusarjaa:
O Vesi- ja ympäristöhallinnon julkai
suja
O Publications of the Water and En
vironment Research lnstitute
O Vesi- ja ympäristöhallituksen mo
nistesarja.
Sarjoissa ilmestyi kertomusvuo

den aikana yhteensä 100 julkaisua.
Julkaisujen jakelu hoidettiin vasta
vuoroisu uteen perustuvana kotimai
sena ja kansainvälisenä julkaisu
vaihtona. Julkaisuja myydään Valti
on Painatuskeskuksen kautta, ja mo
nistesarjaa on saatavana lainoina
vesi- ja ympäristöhallituksen kirjas
tosta.
Toimintakertomus uusittiin vastaa

maan paremmin oman hallinnon ui
kopuolisille osoitettuna viraston toi
minnan esittelynä. Tarkkaa tilastollis
ta ja graafista tietoa viraston toimin
nasta julkaistiin monistesarjassa.
Tiedotustoiminnassa on tehdyt

päätökset ja valmisteltavina olevat
suunnitelmat pyritty välittömästi ker
tomaan niille, joita ne koskevat. Kes
kusvirastosta välitettiin u utisaiheita
tiedotusvälineille noin 350. Alueelli
nen ja maakunnallinen tiedotus on
hoidettu piirihallinnosta.
Maatalousnäyttelyihin osailistut

tim Ulvilassa, Mikkelissä ja Kajaanis
sa. Omalla osastolla oltiin mukana
myös kansainvälisillä Erämessuilla
Riih i mäel lä.

Kertomusvuonna otettiin käyttöön
Esmerk-tietojä rjestelmä, jonka avul
la seurataan noin 300 Suomessa il
meslyvää päivälehteä. Kokeilu aloi
tettiin myös vesi-ja ympäristöpiireis
sä.
Sisäistä tiedotusta hoidettiin kes

kusvirastossa viikkotiedotteen ja
henkilökuntalehti Vesiväen välityk
sellä. Vesi- ja ympäristöpiirit julkaise
vat omia sisäisiä tiedotuslehtiään.

Kirjasto ja tietopalvelu
Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjas
ton kokoelmat olivat vuoden lopus
sa 52 836 nidosta. Kartunta vuoden
aikana oli 3 492 nidosta. Kirjastoon
tuli 510 aikakauslehteä, joista 261 ul
komaisia. Tilauksia omista kokoel
mista tehtiin 3 890, ja kaukopalvelu
lainoja välitettiin 1 832. Kyselyitä ja
tiedonhakuja käsiteltiin yhteensä
3 542, joista atk-hakuja 66. Tiedon
haut kansainvälisistä tietokannoista
teetettiin edelleen ulkopuolisissa tie
topalvelulaitoksissa. Kotimaisista
tietokannoista otettiin käyttöön uusi
na ALTIKA ja ASTIKA sekä TENftU
järjestelmä.

Keskusviraston kirjaston ja yksi
köiden käsikirjastojen lisäksi on vesi-
ja ympäristöpiireillä omat käsikirjas
tonsa.

Jatkuvasti lisääntynyt vesien virkistys
käyttö, mm. pienveneily, vaatii myös
puhtaita vesiä.
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Koulutus
Vesi- ja ympäristöhallinnon sisäisen
koulutuksen suunnittelussa sekä
hankiifaessa koulutusta hallinnon ul
kopuolelta otettiin huomioon ennen
kaikkea ympäristöhallinnon uudel
leenjä rjestelyn sekä uusien tehtävien
henkilökunnalle asettamat vaati
mukset.

Koulutus painottui henkilöstön
yleisten valmiuksien lisäämiseen.
Erityisesti atk:n perus- ja erikoiskou
lutuksen osuus oli edelleen huomat
tava automaattisen tietojenkäsitte
lyn kehittämisen ja käyttöönoton
laajentuessa.
Kertomusvuoden aikana vesi- ja

ympäristöpiirit aloittivat järjestelmöl
lisen vesiasioiden hoitoon liittyvän
kuntien ympäristönsuojelulautakun
tien koulutuksen. Koulutus pohjau
tuu yhteistyössä ympäristöministeri
ön kanssa laadittuun vesiasiain ope
tusa in eistoo n.

Vesi- ja ympäristöhallinnon henki
löstökoulutuksen kokonaismäärä oli
noin 4 800 henkilötyöpäivää eli
1,6 % työajasta. Koulutuksen määrä
oli noin 30 % pienempi kuin edelli
senä vuonna. Määrän laskuun vai
kuttivat mm. koulutus- ja matkustus
määrärahojen niukkuus ja muutok
set tehtäväkentässä. Kou lutuskus
tannukset olivat yhteensä noin 6 milj.
mk, josta koulutusta saaneiden
osuus oli noin 4,6 milj. mk.

Kansainvälinen toiminta
Suomijä rjesti kertomusvuoden elo
kuussa pohjoismaista yhteistyötä öl
jyvahinkojen torjunnassa käsittele
vän kokouksen Vaasassa ns. Köö
penhaminan sopimuksen perusteel
la sekä lokakuussa Itämeri-sopi
muksen öljy- ja kemikaalivahinkojen
torjuntaa käsittelevän komitean kan
sainvälisen kokouksen Turussa. Vii
meksi mainitun kokouksen yhteydes
säjä rjestettiin Suomen ja Neuvosto
liiton yhteinen öljyntorjuntaharjoitus
Hangossa. Suomalais-neuvostoliit
tolainen virkamies-työryhmä sai lo
kakuussa valmiiksi luonnoksen Suo
men ja Neuvostoliiton yhteistoimin
nasta öljyvahinkojen torjunnassa.
Vuonna 1985 alkaneen ja edel

leen jatkuvan suomalaisen jokijää
projektin jo saatujen tulosten sovel
lutuksena on aloitettu kauppa- ja
teollisuusministeriön rahoituksella
kiinalais-suomalainen jokijääongel
mia koskeva erillinen yhteistyöpro
jekti. Se käynnistyi vuoden 1987 kan
sainvälisen patoturvallisuuskokouk
sen seurauksena ja kohdistuu Pekin
gin kaupungin Jing-Mi kanavan taI
viajan käyttöön.

UNESCO:n Kansainvälisen hyd
rologisen ohjelman puitteissa järjes
tettiin kansainvälinen kosteikkosym
posiumi 6.-8.6. Joensuussa. Pohjois
mainen hydrologikokous järjestettiin
1.-4.8. Rovaniemellä. Samoin pidet
tiin Rovaniemellä 29.8.-2.9. ECE:n
ympäristö- ja vesikomitean semi
naari patoturvallisuudesta. Kansain

välisen standardisoimisjärjestön
(ISO) vedenlaatukomitean, alako
miteoiden ja työryhmien kokoukset
pidettiin 26.9.-2.10. Helsingissä.
Suomen ja Neuvostoliiton välisen

tieteel lis-teknillisen yhteistyön kah
della työryhmällä oli 20-vuotisjuhla-
kokous vuonna 1988; maanparan
nuksen ja vesitalouden työryhmöllä
hinäkuussa Oulussa ja juoma- ja
jätevedenpuhdistuksen työryhmällä
syyskuussa Helsingissä. Myös Suo
menlahtityöryhmällä oli juhlavuosi,
20-vuotisjuhlakokous pidettiin tou
kokuussa Helsingissä ja 20-vuotis-
juhlasymposiumi elokuussa Tallin
nassa.
Suomi toimii vuonna 1987 alka

neen ECE:n Yhdennetyn seurannan
ohjelman kansainvälisen tietokes
kuksen isäntämaana. Tehtävää hoi
taa vesi- ja ympäristöhallitukseen
vuonna 1988 perustettu ympäristö
tietokeskus. Lokakuussa 1988 pidet
tiin Hanasaaressa yhdennetyn seu
rannan ohjelmaan liittyvä kansain
välinen seminaari (2nd Workshop
on lntegrated Monitoring).
Vuoden lopulla aloitettiin 1989

Helsingissä pidettävän WMO:n
konferenssin Climate and Water val
mistelut. Koko vuoden ovat myös ol
leet käynnissä kansainvälisen
IAWPRC-jä rjestön kanssa yhteis
työssä vuonna 1989 pidettävä River
Base Management -konferenssin
järjestelyt.
Kertomusvuonna tehtiin 172 ulko

maan virkamatkaa. Matkapäivien
luku oli yhteensä 1 316.

Lyhenteillä ilmaistulen lärlestölen nimiä:
ECE, Economic Commission for Europe
IAWPRC, International Association on Water Pollution Research and
Control
ISO, International Standardization Organization
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi
zation
WMO, World Meteorological Organization
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Henkilöstökoulutukseen
käytettiin kaikkiaan
4 800 henkilötyöpäivää
(erikoistutkija MarIa
Ruoppa, toimialapäällik
kö Leena Villa la labo
ratoriopäällikkö Kirsti
Haapala).

Pohloisten alueiden kan
sainvälinen lumi- la jää-
kokous pidettiin touko
kuussa 7988 Grönlan
nissa. Suomi isännöi
vastaavaa kokousta
1984.

Esko Kuusisto
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VATFEN- OCH MILJÖFÖRVALTNINGENS VERKSAMHET ÅR 1988

SAMMANDRAG

Vattentillgångar
De hydrologiska förhållandena var år
1988 i många avseenden exceptionella.
1 södra och mellersta Finland fanns det
ställvis dubbelt s6 mycket snö sam nor
molt. Smältningen av det tjocka snötöc
ket och de vårliga regnen höjde vatten
stånden p6 våren och försommaren till
århundradets högsta värden. Juni och
juli var exceptionellt varma och ytvatt
nets temperatur steg till och med över
26C. Den regnskur, sam 4.7. gay 160
mm regn i sydöstra Finland, var den fjär
de största som någonsin abserverats i
Finland. Grundvattnet var p6 en högre
nivå än normalt största delen av året i
inlandet.
Iillståndet i vattendragen förblev

ungefär aföröndrat. Trots att sammaren
var varm, förekom det mindre skadlig
olgblomning än väntat. Uppfallningen
am aH luftburen belastning verkarförsu
rande p6 vattendragen förstörktes.
Grundvattenområdena Finland har

ett ullag om cirka 4 milj. m3/dygn. Cirka
hälften Oy della finns inom amråden
sam har definierats sam viktiga grund
vaffenamråden. Variationen i grundvat
tentillgångarna var under året stor både
när det gäller tid och plats.

Vattenförsörjning
De allmänna vattenverken betjänar cir
ka fyra miljoner invånare. Hälften av
vattnet är grundvatten. Den förbrukade
vattenmängden var 291 liter per invåna
re och dygn. Det vatten sam vattenver
ken distribuerade hade gad hygienisk
kvalitet och inga uppgifter om störning
ar kom till myndigheternas kännedam.
En utredning om de problem sam surt
grundvallen innebör för vaffenförsörj
ningen hos den del av befolkningen,
sam står utanför vallenverken, färdig
ställdes. Fastän användingen av surt
brunnsvatten inte har kunnatvisas ha di
rekt skadliga eifekter p6 hälsan, är dess
användning problematisk p6 grund av
aH ledningar anfräts.

Vatten- och miliöskydd
Principbeslutet am statsrådets målpra
grom för vattenskyddet, som gäller rikt
linjerna för vattenskyddet fram till är
1995, publicerades. Beslut sam centralt
påverkar vattenskyddet är även rekom
mendationerna för skyddet av Oster
sjön sam givits p6 basen av Helsingfors
kommissionens arbete. Centrala pro
blem är eutrofieringen och försurningen
av vattendragen, den ensidiga använd
ningen av vattendragen, utsläpp och
ansomling av giftiga ämnen i naturen,
utarmningen av vattennaturen och det
allmänna siitaget. P6 riksnivå fästes fart
farande mest uppmärksomhet vid den
ov industrierna och samhällena orsaka
de punktbelastningen samt vid den dif
fusa belastningen och fiskadlingen.
Bland annat ökningen av skogsindust
rins kapacitet samt förnyandet och för
bättrandet av redan befintliga renings
verk kräver uppmärksamhet.

1 början av år 1988 var 578 avlapps
reningsverk för samhällenas avlopps
vatten i bruk. Av avloppsvollnen be
handlades 84% bialogiskt-kemiskt,
15% kemiskt och 1 % biologiskt. Av
sla mmet från reningsverken utnyttjades
tre fjärdedelar. P6 1980-talet har indust
rins utsläpp av metaller minskat, tydlig
ast märks detta när det gäller zink. En
utredning am fiskodlingens vattenskydd
färdigställdes.

För vattenförsörjning och ledning av
avlopp beviljades understöd samman
lagt 27,8 milj. mk. För samhällenas och
industrins vattenskyddsåtgärder bevil
jades räntestödslån sammanlagt 75
milj. mk och för vattenförsörjnings- och
avlappsanläggningar sammanlagt 90
milj. mk. Vottenskyddsbidrag för lant
bruket anvisades 0,6 milj, mk.

Vård och restaurering av
vattendrag och annan millö
1 vallen- och miljödistriktens planerings
pragram för år 1988 ingick sammanlagt
126 projekt för restaurering och rekrea
tionsbruk. Av dessa gällde 32 båtliv, 55
rekreationsbruk och vattenmiljö, 13 res
taurering av fågelsjöar och 26 fiskeri
ekonamisk restaurering. Fyra fiskod
lingsanläggningar och työ anläggning
ar för tillvaratagande och uppbevaring
av avelslax är under planering. Två na
turdammar blev färdiga.

Översvämningsskydd och
torrkggning
Elva planer gällande översvämnings
skydd färdigställdes. Med dessa prajekt
förbättras översvämningsskyddet pä en
nyttaareal om cirka 1 500 ha, av vilket
största delen är åker. Over hälften av
projekten ligger i österbottniska vatten
drag, främst i Vasa och Karleby vatten
och miljödistrikt.
Tarrläggningsarbetena innebär an

läggning Oy stamdiken och rensning av
bäckar. Syftet är bl.a. att skapa förut
sällningar för och trygga en fungerande
åkertäckdikning. Den årliga täckdik
ningsarealen har under de senaste åren
stannat vid cirka 32 000 ha och tyngd
punkten has arbetena har förflyttats från
södra Finland till Osterbollen och lnsjö
Finland.

Upparbetning av
torvproäuktionsområden
De av vatten- och miljöstyrelsen plane
rade och genamförda tarrläggnings-,
vattenskydds- och vägarbetena an
hängiggörs p6 initiativ av torvpradu
centerna och de finansieras med syssel
sättningsanslag. År 1988 användes cir
ka 6,5 milj. mk för planering och cirka 24
milj. mk för utförande av arbetena. 1 syn
nerhet i Uleåbargs vatten och miljödi
strikt fanns många prajekt. De till vatten
och miljöstyrelsen nkomna initiativen
hat ökat tack vare de nya stora tarvelda
de kraftvärmeverken och kandenskraft
verken sam är under planering eller
uppbyggnad. Under verksamhetsåret
färdigställdes 19 planer för massuppar
betning vilkas sammanlagda praduk
tiansareal är 2 600 ha. Byggnadsarbe
tena blev färdiga iii objekt, vilkas sam
manlagda produktionsareal är 1 850
ha.

Bekämpning av millöskador
Under det första året sam vallen- och
miljöstyrelsen hade personal bered
skap för aljeskadar och specialsituatia
nerförekom 43 alarmfall. Irots farositua
tionerna uppstad dack inga stora alje
skador. Mellan vatten- och miljöstyrel

38



sen och sjöfartsstyrelsen utarbetades ett
utkast tiN samarbete för bekämpning cv
olle- och kemikalieskador. Enligt statsrå
dets beslut cv år 1987 fortgick ulveck
landet cv metoder för bekämpning cv
oljeskador bI.a. 1 isförhållcnden, vilket
fortsättningsvis var ett tema även i det
vetenskcpligt-tekniskc scmarbetet mel
on Finlcnd och Sovjetunionen.
Eftersom vattentillgångarnc var be

tydligt rikligcre än i genomsnitt, utnyttjc
des regleringar så effektivt som möjligt i
alle vattendrcg för cff bekämpa över
svämningsfaran. Den mildo vintern
hjälpte upp situctionen, och vcrken
skcdliga eller svårc dammcr cv issörjc
eller is förekom nämnvörd utsträck
ning. Skcdliga våröversvämningcr kun
de trots reglering och undantagstapp
ning inte undvikas. Med dessc åtgörder
kunde skadornas värde dock minskcs
med flerc miljoner mark.
Dammar som omfattas av dammsä

kerhetsiagen finns cirkc 450. Under
verksamhetsåret godköndes 150 i lcgen
föreskrivna dammsäkerhetsmcppar
och säkerhetskontroflprogram.

Våröversvämningcrna i de stora oregle
rade sjöcrna förutspåddes bli så skad
ligc, att undantagstillstånd för reglering
utverkcdes för många cv dem. Efter vår
översvämningen vcr vaffenständen och
vattenföringen på grund cv den regniga
sommaren och hösten större än normalt
ända till november, då de dock för det
mesta återgick till det normala. För aH
vidareutveckla regieringen cv vatten
drcgen anskcffades under året sex nya
observationsstctioner, varifrån uppgif
terna om vaffennivån och vattenföring
en förmedios nära nog i realtid till de
personer i vdllen- och miljöstyrelsen,
som ansvcrar för regleringarna.

Fo rs kn 1 n g sverkscm h ete ns tyn gd p u n kt
låg pä uppföljning cv vcftentillgångar
nas mängd och tillstånd, grundvatten
forskning, undersökning cv inverkan cv
luftföroreningcr och övrig difius belast
ning pä vdffendrcgen samt undersök
ning cv avfallshcntering och kemikalier.
De viktigaste cv de speciellc utveck
lingsprojekten var planeringen cv ett
miljödctasystem och en integrerad mil
jöövervckning i små avrinningsområ
den i ncturtillstånd scmt utvecklandet
cv lc borotorie- och fältmätningsverk
scmheten.
Verksa mhetsåret var betydelsefullt för

vdllen- och miljöstyrelsens forsknings
verkscmhet på grund cv fiera stöllnings
taganden gällande forskningen. 1 stcts
rådets redogörelse 31.5.1988 till riksda
gen gällan mii jöpolitiken konstctercdes,
ctt sådcn forskning, som betjäncr miljö
myndigheternc, effektivercs i synnerhet i
vctten- och miljöstyrelsen. Under verk
samhetsåret färdigställdes betänkan
dena cv työ crbetsgrupper, som be
handlcde forskningen i centrclämbets

Reglering av vattendrag Forskning
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verket och utvecklandet av forsknings
verksamheten i vatten- och miljödistrik
fen. 1 dessa {öreslogs en betydande ut
vidgning ov vatten- och miljösfyrelsens
forskningsuppgifter. Aven den interna
tionella arbetsgrupp, som värderat vat
ten- och miljösfyrelsens forskning, in
lämnade sin rapport.

Övervakning och
syneverksamhet
Vatten- och miljöstyrelsen samf distrik
fen ävervakar allmänt infresse vid be
hondlingen av tillståndsansökningar i
vollendomstolen. De övervakar också
on tillståndsvillkoren efterföljs. Efterfölj
ningen av tillståndsvillkoren kontrollera
des genom 4 500 kontrollbesök och
1 800 kontrollprov. Vaifen- och miljösty
relsen deltog i utredningen av drygt
1 200 övervaknigsfall. Under året utred
des 470 brott, 266 nya kom fram och i
slutetav åretfanns ännu 188 ouppklara
de falI. Under året sluffördes 33 syneför
rättningar och i slutetav året var 160 an
hängiggjorda.

Förvaltning och resurser
Överföringen av befogenheter från
centralä m betsverket fil l distriktsförva It
ningen fortgick med stadganden om
ombesörjingen av ärenden som gäller
finansieringsstöd för torrläggningsarbe
ten, om godkännande av räntestödslån
som beviljas från kreditanstalters medel
samt om delegering av utnämningsbe
fogenher till distriktsförvaltningen.

Planen för genomförande av den inre
förvaltningens dotabehandling god
kändes. Enligt föreskrifterna skdl däri
ingå de datasystem, som registrerar och
betjänar vatten- och miljöförvaltningens
verksamhet. Som mål uppställdes en
förbäftring av verksamhetens serviceni
vå, en koordinering av de oliko verk
samhetssektorernas datasystem samt
en rationaliseing av databehandlings
verksamheten.
Personalen inom vatten- och miljösty

relsen uppgick i slutet av året till 437 och
i distriktsförvaltningen till 1190 personer
och på fältet arbetade därtill 813 perso
ner. Vatten- och miljöförvaltningen on
vönde sammanlogt 540 milj. mk i on
slag, av vilket de övriga ämbetsverkens
andel var 150 milj. mk.

Inom vatten- och miljöförvaltningen

grundades hösten 1988 eft miljödata
cenrum. Denna enhet utvecklar den in
formationsservice 1 miljöförvaltningen
som miljödatosystemet ger och miljö
uppgifternas utdataformer samt förbe
reder utredningat om miljöns tillstånd.
Enheten fungerar också som intenatio
nelI informationscentrol i de Europeisko
gemenskapernas projekt som gäller in
tegrerad uppföljning. 1 slutet ov året ha
de vatten- och miljöförvaltningen sam
manlagt 240 datoterminaler, 30 mikro
datorer och i nio vatten- och miljödistrikt
fanns en MicroVAXll-onläggning.

Vollen- och miljöstyrelsen publicero
de tre pubiikationsserier:
O Vaifen- och miljöförvaltningens publi
kationer
O Publications of the Water and Envi
ronment Research Institute
O Vallen- och miljöstyrelsens duplikat
serie

Inom dessa serier publicerades år
1988 totalt 100 pubiikationer.
Vollen- och miljöstyrelsen använde

sammanlagt 4 800 personarbetsdagar
för skolning av sin personol.

Vaifen- och miljöförvaltningen deltog
i arrangemangen ov flere internationel
la sammanträden i Finland. Dylika vor
bl.a. eil symposium om våtmarker, som
ordnades inom ramen för UNESCOs In
ternationella hydrologiska program,
den nordiska hydrologiska konferensen,
ECEs miljö- och vattenkommittes semi
narium om dammsäkerhet och Interna
tionella standardiseringsorganisatio
nens vaffenkvalitetskommittes möten.
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ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL BOARD OF WATERS AND THE ENVIRONMENT FOR 1988

SUMMARY

Water resources
In 1988 the hydrological conditions
were exceptional in many respects. The
amount of snow was double to normal
in Southern and Central Finland. Snow
melt and spring rains raised the water
levels in spring and early summer to
maxima of the century. June and July
were exceptionally warm and the tem
perature of the surface waters reached
26’ C or more. A 160 mm shower on July
4 in Southeast Finland was the fourth
heaviest ever observed in this country.
The groundwater table was above the
average for the most part ot the year.

The state of the water bodies re
mained unaltered. Although the sum
mer was warm, harmful algal blooms
were less frequent than expected. At
mospheric pollution as a cause of acidi
fication of water bodies became more
evident.

The potential yield of the Finnish
groundwater resources is estimated to
be 4 million m3 per day. About half of
this concerns areas classified as import
ant groundwater deposits. The ground
water resources varied greatly during
the year in time and space.

Water supply
Public water works distributed water to
about 4 million people. Half of this
water was groundwater. Per capita the
use of water was 291 liters per day. The
hygienic quality of the water distributed
by the wafer works was good and no
disturbances were reported to the water
authorities. An investigation was com
pieted concerning the problems caused
by acid groundwaterto the water supply
of that part of the population which is
not connected to public water works, Al
though there is no proof of health impii
cations from acid groundwater, corro
sion of pipes makes ts use problematic.

Pollution control
The decision-in-principle, by the Council
of Sfate, concerning the target pro
gramme {or water protection up to 1995
was published. The recommendations
adopted by the Helsinki Commission for
the protection of the Baltic Sea have

also greatly influenced the decisions
taken. Main problems aftecting the aqu
atic environment were eutrophication,
acidification and single-purpose use of
the water bodies, introduction and ac
cumulation of toxic substances in the en
vironment, impoverishment of the aqu
atic environment as well as a general
slow deterioration in environmental
quality. At national scale greatest atten
tion was sili paid to point-source pollu
tion from industry and communities, to
non-point source pollution and to fish
farming. Aifention was also focused
upon e.g. the increasing of the capacily
of the pulp and paper industry, and the
renewal and improvement of perfor
mance of existing treatment facilities.

In the beginning of 1988 the number
of operafing sewage treatment plants
serving communities was 578. Biologi
cal-chemical methods were used to
treat 84 % ot the wastewaters, chemical
methods were used on 15 % and biol
ogical on 1 %. About three quatters of
the sewage sludge created was utilized.
In the 1980s metal discharges from the
industry have decreased; this is very ob
vious for zinc. A study on water pollution
control in fish farming was completed.
Water supply and sewerage received

o total of 27,8 million marks as grants. In
terest-subsidy loans were granted to the
ndustry and the municipalities for water
pollution control purposes to on amount
of 75 million marks, for water supply and
sewerage to an amount of 90 million
marks. The agricultural sector received
0,6 million marks as water pollution con
trol grants.

Maintenance and
restoration of water bodies
and other environments
The planning programmes of the Water
and Environment Distrids for 1988 in
cluded 126 projects for the restoration
and recreational use of water bodies.
Of these 32 served boating and cruis
ing, 55 recreational use and water
scapes, 13 waterbird habitats and 26
fisheries. Four fish hatcheries and two
related facilities were under planning.
Two new fish nutrition ponds were com
pleted.

Flood control and drainage
Eleven plans serving flood control were
completed. An area of 1500 hectares,
most of which is cultivated land, will
benefit from these projects. More than
half of these projects are in Ostroboth
nia, mainly in the Vaasa and Kokkola
Water and Environment Districts.
Drainage works consist of trunk dit

ches and dredging of brooks. The pur
pose of these works is to create pre
requisites and safeguard the perfor
mance ot subsurface drainage. Subsur
face drainage has remained at and an
nual level of 32000 hectares. The point
ofgravity of theseworks has shiftedfrom
Southern Finland to Ostrobothnia and
to the Finnish Lake District.

Preparation of
peat-extraction sites
The planning and implementation of
measures related to peat-extraction at
the National Board of Waters and the
Environmentaim atdrainage, water p01-
lution control and building of roads at
peat-extraction sites. These works are
initiated by the peat producers and they
are financed with state employment
funds. In 1988 some 6,5 million marks
were spent on planning and 24 million
marks on building. A great number of
the prolects were in the Oulu Water and
Environment District. The number of in
itiatives that have been made to the No
tional Board of Waters and the Environ
ment have increased owing to the new
peat-fuelled powerplants that are being
designed or are under construction. In
1988 preparation plans were completed
for 19 sites, covering a total production
area of 2600 hectares. Implementation
works were completed at 11 sites, with a
tofal area of 1850 hectares.

Combatting of
environmental accidents
and hazards
1988 was the first year when the alarm
system at the National Board of Waters
and the Environment was fully oper
ational. During the year 43 alarms were
made. However, no major oil spills oc
curred. A draft agreement was drawn
up between the ogency (NBWE) and the
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National Board o{ Navigation concern
ing cooperation in comboffing oli and
chemical spiils. On the basis of a deci
sion made by the Council of State in
1987 works continued on deveioping oli
spiii combatting methods, in particuiar
under winter conditions. This is aiso one
of the items dealt with in the scientific
technological cooperation between Fin
land and the USSR.
As the flows exceeded considerably

the average values, lakes and other
resetvoirs were operated as efficientiy
as possibie to eiiminated the fiood ha
zards. The miid winter helped to cope
with the situation, and vety few ice jams
and floods due to frizzle ice occurred.
FJow regulation and exceptional dis
charges could, however, not prevent the
harmfui spring floods. The measures
taken nevertheiess reduced the damage
and losses by several miilion marks.
The number of dams covered by the

Dam Safety Act is 450. In 1988 150 dam
safety files and safety monitoring pro
grammes required by iaw were en
dotsed.

Operation of watercourses
As harmfui fioods were foreseen at the
big “unregulated” lakes where the flow
regulation normafly foflows the natural
pattern, permits were appiied for excep
tional discharges. Afier the spring flood
water leveis and flows were higher than
average due to rainy summer and
autumn. The conditions came back to
normal by November. In order to de
velop further the operation of water
courses six new automatic observation
stations were acquired during 1988.
These stations enabie the persons re
sponsible for the operation of the lakes
and reservoirs to get almost real time in
formation about water leveis and fiows.

Resea rch
Emphasis in research was laid on moni
toring of the quantity and state of water
resources, groundwaters, impurities in
air, the impacts of other non-point
source pollution, waste management
and chemicals. Some of the most im
portant among the special development
projects were the planning of the envi
ronmental data system and of the inte
grated monitoring o{ catchment areas in
natural state as wefl as the development
of laboratory and field measurement ac
tivities.

1988 was of great signi{icance for the
research activities of the National Board
of Waters and the Environment because
many decisions were made and poiicies
adopted. The Government’s report to
the Parliament dated 31 May 1988 con
cerning the environmental policy states
that research serving the environmental
authorities wifl be intensified at the Na
tional Board of Waters and the Environ
meni. A significant expansion of its re
search works is also proposed in reports
submitted by two working groups that
dealt with research work carried out in
the centrai agency (NBWE) and in the
Water and Environment Districts. Also
the international team that evaiuated
the research work done at the National
Board of Watets and the Environment
submiffed its report.

Supervision and
Iicensing-inspections
The National Board of Waters and the
Environment and the district organiza
tion see to the public interest when ap
plications for permits are handled in
Water Courts. They also supervise that
the permits are complied with. This was
controfled with 4500 visits and 1800
sampies. The agency and the District
Offices took pari in 1200 supervisory
cases. Breaches that were settled during
the year amounted to 470, whiie 266
new cased were revealed. At the end of
the year, 188 cases had not been set
tled. During the year 33 licensing-in
spections were completed. At the end of
the year, 160 licensing-inspections were
pending.

Administration and
resou rces
At the end of 1988 the staff of the central
agency numbered 437 and that of the
district organization 1190. In addition,
813 persons were employed at the work
ing sites in the Water and Environment
Districts. The appropriations in this ad
ministrative sector were 540 million
marks, of which 150 million marks were
used in other agencies.
Decision-making power was further

transferred from the central agency to
the district organization. This was done
with regulations concerning the financ
ing of subsidies 10 drainage works and
the approval of intereste subsidy loans
given by banks as well as delegating the

nomination of their personnel to the dis
trid organization.
The “implementation pian” for the

data processing in internal administro
tion was approved. It should include the
data systems that serve and record in
ternal activities. The general objectives
were de{ined as follows: raising the ser
vice level, coordination of the data sys
tems serving different sectors within the
administration, rationalization of data
processing. In autumn 1988 an environ
mental data center was established at
the Notional Board of Waters and the
Environment. This unit develops the in
formotion service supplied by the envi
ronmental data system. It also develops
environmental data outputs and pre
pares reporis on the state of the environ
ment. It functions as the international in
formation center for the European Com
munity’s project on integrated environ
mental monitoring. At the end of the
year 240 computer terminals and 30
microcomputers were in use, while
Micro VAXII equipment were in use at 9
Water and Environment District Offices.
The National Board of Waters and

the Environment has Ihree publication
series:
O PubiicationsoftheWaterand Environ
ment Administration
O PublicationsoftheWaterand Environ
ment Research lnstitute
O Mimeograph Series of the National
Board of Waters and the Environment.
ln 1988 a total of 100 publications came
aut in these series.
Training of the personnel accounted

for 4800 person-days.
The central agency or its districf of

fices took part in arranging several inter
national meetings in Finland. Among
these were the woodland symposium
organized within the UNESCO Interna
tional Hydrological Programme, the
Nordic meeting of hydrologists, ECE En
vironment and Water Commiftee’s sem
inar on dam safety and the meetings ot
the water quality commiffee of the ISO.
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIEN TOIMINTAA JA TOIMINTAYMPÄRISIÖÄ KOSKEVIA TIETOJA
Vesi- ja ympäristöpiirit

Hevy Tuvy Tavy Kyvy Mivy Kuvy PKvy Vavy KSvy Kovy Ouvy Kavy Lavy Yht.
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

Toimialueen 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.j 1539 642 472 337 208 256 177 295 248 190 276 98 200 4938

Piirien kuukausipalkkainen
henkilöstö 84 67 77 74 63 83 65 158 81 125 149 68 125 1219

Määrärahojen käyttö yhteensä
(mill. mk) 15,6 15,6 17,5 18,0 22,5 19,2 16,0 46,9 16,5 32,0 64,0 19,0 50,0 352,8

Työmäärärahat (milj, mk) 2,8 7,8 7,6 5,5 115,7 7,3 8,2 30,5 5,8 15,8 39,1 9,6 37,7 193,3

Vesilaitosten liitiyjämäärä
(% väestöstä) 87 82 77 76 65 70 66 88 73 96 91 72 79 81

Viemärilaitosten liittyjämäärä
)% väestöstä) 86 74 75 76 65 68 62 55 72 58 69 67 66 74

Pohjaveden osuus yhdyskuntien
käyttämästä vedestä )%) 40 41 47 53 64 46 90 59 49 86 52 85 66 50

Korkotukilainat yhdyskuntien
vesihuoltoon (milj. mk) 4,0 7,0 6,2 6,9 5,1 9,2 6,9 10,2 8,2 5,3 7,1 3,2 12,0 91,3

Hankesuunnittelu käynnissä (kpl) 14 3 8 16 13 19 13 31 17 14 19 15 71 253

Yleissuunnittelu käynnissä (kpl) 7 5 4 2 — 2 2 4 4 1 7 3 1 42

Valmistuneita vesirakennustöitä
(kpl) 13 2 1 7 8 6 7 5 7 7 26 4 14 107

Lausuntoja hakemusasioista (kpl) 25 93 36 35 22 36 41 36 44 39 49 39 40 535

Käsiteltyjä ennakkoilmoituksia
(kpl) 72 174 27 44 17 18 10 30 34 22 74 7 19 548

Valvontakohteita.)kpl( 1690 2330 2173 760 1262 539 945 633 1270 3861 1896 362 2581 20302

Lausunto)a muista kuin vesi
oikeusasioista kpl) 271 395 434 297 239 286 270 818 409 317 516 208 606 5066

Vesistötarkkailuohjelmia (kpl) 158 71 71 62 72 93 58 113 138 26 40 92 30 1024

Valmistuneita katselmuksia
(kpl) 10 3 2 1 2 1 2 2 — 5 3 1 2 34

Vireillä olevia katselmus
toimituksia (kpl) 14 43 12 8 5 7 9 19 2 11 5 7 10 152

Valmistuneita olitustoimituksia
(kpl) 6 26 8 5 6 5 7 19 12 6 27 6 26 159

Laboratorionäytteitä (1000 kpl) 4,0 2,5 2,0 3,2 2,0 1,8 4,8 4,0 3,0 2,1 3,2 2,8 4,7 40,1

Labaratoriomäärityksiä (1000 kpl) 35,0 19,0 26,5 29,7 24,7 22,8 41,3 42,4 33,3 23,7 46,2 35,1 56,4 436,1

Kumoamattomia uittosääntöjä
(kpl) 33 14 25 19 37 5 30 24 43 12 25 30 51 348
Yhteenveto koskee vuoden 1988 tai sen lopun tilannetta lukuunottamatta vesi- ja viemärilaitoksia sekä pohjaveden osuutta koskevia tieto)a, jotka ovat
vuoden 1987 lopulta.
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIT HALLINTOPAIKKOINEEN

Vesi- ia ympäristöpiirit:
Helsingin (Hevy)
Tutun (Tuvy)
fampeteen (Tavy)
Kymen (Kyvy)
Mikkelin (Mivy)
Kuopion (Kuvy)
Pohjois-Katjalan
Vaasan (Vavy)
Keski-Suomen (KSvy)
Kokkolan (Kovy)
Oulun (Ouvy)
Kainuun (Kavy)
Lapin (Lavy)




