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LUKIJALLE

Tämän toimintakertomuksen ilmestyessä vesi- ja ympä
risföhallinfo föyttää 20 vuotta. Uuden vuosikymmenen
virasto aloittaa voimokkaossa hallinnon kehitysvoi
heesso. Julkisessa hallinnossa on tavoitteena koko hal
lintokulttuurin uudistaminen. Vesi- ja ympäristöhallinnon
kehittämisen tarpeellisuutta korostaa lisäksi hallinnon
entistä keskeisempi asema ympäristönsuojelussa ja -tut
kimuksessa.

Vesi- jo ympäristähallitus käynnisti kesällä 1989 kehittä
mistyän, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää hallin
non uudistumista. Tyätä ohjaamaan kutsuttiin seuranta-
ryhmä, johon kuuluvat ministeriöiden edustajien lisäksi
lääninhallinnon, korkeakoulu/en, kuntien keskusjärjestö
jen ja henkilöstän edustajat.

Kuluneen vuoden aikana voitiin jo käytännän tyässä
toteuttaa hallinnon kehittämiselle asetettu ja tavoitteita.
Tehtävien ja toirnivallan hajauttamisessa piirihal(intoon
tehtiin merkittäviä päätöksiä. Ympäristöntutkimusta on
kehitetty useilla uusillakin lohkoilla. Ympäristönsuojelua
on voitu suunnata jätehuoltoon, maaperän suo jeluun,
kemikaalien aiheuttamien haittojen ehkäisyyn ja myös
luonnonsuojeluun. Ympäristövahinkojen torjuntaa on
monin tavoin kehitetty.

Tutkimukset ovat vuoden aikana muuttaneet käsitys
tämme ympäristömme tilasta jo siihen voikuttavisto teki
jöistä. Erityisen vakaviksi ovat osoittautuneet Suomeen
rajoittuvilta alueilta peräisin olevat päästöt, jotka uh
kaavat mm. Lapin luontoa ja Suomenlohtea. Suomessa
on maatalouden aiheuttama vesistäjen rovinnekuormitus
uusimpien tutkimusten mukaan selvästi aiemmin arvioi-
tuo suurempi. Myös pohjavesissä on selviä merkkejä
happamoitumisesta ja eräillä alueilla on suolapitoisuus
teiden suolauksen seurauksena noussut. Pohjavesien
tilaa uhkaavat myös ympäristöonnettomuudet, joiden
määrä oli kuluneenakin vuonna huolestuttavan suuri.

Vesiensuojelussa on erityisesti tehostettu toimenpiteitä
maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämi
seksi. Entistä suurempaa huomiota vaativat myös lukui
sat pienet laitokset ja muu ympäristöä muuttavo toi
minta. Metsäteollisuudessa on edelleen laajennettu
jätevesien biologista käsittelyä. Suomessa oli kertomus-
vuoden päättyessä biologinen käsittely käytössä tai
rakenteilla 30 tehtaalla.

Päätynyt 1980-luku oli kansainvälinen vesihuollon vuo
sikymmen. Tänä aikana voitiin vesihuollon tasoa merkit
tävästi nostaa niin yhdyskunnissa kuin hojo-osutusalueil
lakin. Pohjaveden osuus käytelystä raakovedestä on jo
noin 50 ¾. Kuluneen vuoden aikana valmistui haja-osu
tuksen vedenhonkinnan kehittämissuunnitelmo. Tor-

Vesi- jo ympäristöhallinnon mahdollisuuksia hoitaa
ympäristön tilaan liittyviä monitohoisia tutkimus- ja seu
rantatehtäviä paransi merkittävästi Hakuninmaan labo
ratorion valmistuminen. Loboratoriossa on volmiudet
kemialliseen, biologiseen ja mikrobiologiseen sekä
lisäksi geotekniseen ja jätehuollon tutkimukseen. Tarkoi
tuksena on kehittää tämän lisäksi maahan kolme alue-
tason loboratorioto, joilla on erityisanalytiikkaan sovel
tuva laitteisto.

Kaksi vuotta jatkunut Saimaan poikkeus juoksutus voitiin
lopettaa syksyllä 1989. Vahinkojen määrää pienennettiin
noin 50 milj. markalla. Samalla kuitenkin aiheutui ener
giataloudellisio menetyksiä. Vesistäjen säännöstetyjen
vaikutuksien tutkimusta jatkettiin. Vesistöjen tilan ja laa
dun muutosten käsittely nykyoikaisilla motemaattisilla
molleilla antaa uusia mahdollisuuksia vesien kokonais
yo/toiselle hallinnalle. Tulvasuojeluhankkeiden suunnitte
lussa on ympäristövoikutuksiin pyritty kiinnittämään eri
tyistä huomiota.

Tähän toimintakertomukseen on liitetty katsaus vesi- ja
ympäristöhallinnon toimintaan 20 vuoden ajalta. Myös
kertomuksen kuvillo on toiminnan tuloksia pyritty esitte
lemään. Vesi- ja ympäristöhallinto on voinut merkittä
vällä tavalla vaikuttaa ympäristönsuojelun sekä vesiva
rojen käytön ja hoidon myönteiseen kehitykseen. On
täysi syy uskoo, että hallinto pystyy suoriutumoon myös
alkaneen vuosikymmenen mukanaan tuomista uusista
hooosteist ja odotuksista.

Pää joht ja

1
—

1
koituksena on parantaa vesihuollon tasoa myös sellai
silla haja-asutusalueilla, jonne ei ole mahdollista raken
taa yhteisiä vedenhankintajärjestelmiä.
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VE SIVARAT

Hydrologinen katsaus
Vuoden 1989 alkaessa lunta oli run
saasti koko maassa. Sää muuttui
helmikuun alussa kuitenkin lauhaksi
ja lumi suli maan eteläosista ja aihe
utti yhdessä vesisateiden kanssa
poikkeuksellisen aikaisen kevättul
van. Jakijäiden ruuhkautuminen ai
heutti jääpatatulvia mm. Salossa.
Helmi-maaliskuussa satoi paljon,

maan pohjois- ja itäosissa pääasi
assa lunta. Vuoksen vesistön latva
osilta pohjoiseen päin aina eteläistä
Lappia myöten lumipeite kasvoi suu
rimpiin vuonna 1946 alkaneella ha
vaintokaudella havaittuihin arvoihin.
Lumen vesiarvo oli siellä maaliskuun
lopussa paikoin yli 300 mm (kg/m2).

Etelä- ja Keski-Suomi vapautuivat
lumesta huhtikuussa. Säkylän Pyhä
järvestä jäät lähtivät 29.3. ja keräy
tyivät korkeiksi valleiksi järven itä-
rannalle. Sisä-Suomen järvistä jäät
lähtivät huhtikuun 25. päivän tienoil
la. Tällä vuosisadalla jäät ovat läh

1976

Q

teneet niistä tätä aikaisemmin vain
vuonna 1921.

Kevättulva nousi useita viikkoja
tavallista aikaisemmin. Ennätysvah
van lumipeitteen sulaminen nosti ke
vätyliveden poikkeuksellisena pide
tyn, keskimäärin kerran 20 vuodessa
toistuvan, yliveden yläpuolelle laa
joilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomes
sa. Keväällä vettä oli runsaasti suu
rimmassa osassa färvialueen järviä.
Maan eteläisimmissä osissa näissä
järvissä oli runsaasti vettä jo helmi
maaliskuulta lähtien. Pohjavesi oli
myös korkealla suuressa osassa
maata.
Toukokuussa satoi vielä melko

paljon etenkin Pohjanmaalla. Kesä
oli kuitenkin enimmäkseen vähäsa
teinen ja lämmin. Touko-heinäkuus
sa vesien lämpötila ylitti ajankoh
dan keskimääräisen lämpötilan
2-3C:lla. Suurimmassa osassa
maata vedenpinnat laskivat nope
asti ja tavallista aikaisemmin. Etelä-
ja Keski-Suomen pikku jokien virtaa-

Päilän teen vedenkorkeus
Kalkkisten yläasteikolla

Vuosisadanta (mm)

Ta HeMa Hu lo Ke He EI Sy Lo Majo

1981 1989

Q
600
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mat ehtyivät 10-50 %:iin ajankoh
dan keskiarvosta.
Säännöstelemättömien vesistöjen

pohjavesiesiintymien vedenpinnat
olivat syyskesällä yleisesti 20-50 cm
ajankohdan keskiarvon alapuolella.
Maaperä on ollut näin kuivaa ia vesi
näin alhaalla vain muutamia kertoja
aiemmin kuluvolla vuosisadalla.
Pohjanmaalla ja Lapissa vesitilanne
säilyi lähempänä tavanomaista.
Vasta loka-marraskuun vaihteessa
vesistöjen ja pohjavesien korkeudet
nousivat hieman vesisoteiden jo
myöhästyneen tolventulon seurauk
sena. Vedenvajaus jatkui kuitenkin
vuoden loppuun asti etenkin Itä-
Suomessa.

Pysyvä Itä vaikuttanut talvi tuli sa
manaikaisesti lähes koko maahan.
Järvet jäätyivät marraskuun lopus
sa, Lapissa pari viikkoa normaalia
myöhemmin ja etelässä viikon ver
ran normaalia aikaisemmin. Lumi
peite oli vuoden loppuessa maan
itä- ja pohjoisosissa hyvin ohut mut- 1

ta Turun seudulla ennätyksellisen
paksu. Kovien pakkasten ja ohuen
lumipeitteen johdosta routa ulottui
melko syvälle Itä- ja Pohjois-Suo
messa, ja jääpeite kasvoi vohvaksi.
Vuodenvaihteessa pitkien pakkas
ten jälkeinen äkillinen suoja pakotti
suurten selkien jäät korkeiksi horjan
teiksi ja sään nopea jäähtyminen re
pi jäihin leveitä railoja.
Suomeen satoi vuonna 1989 noin

105 % pitkän ajan keskimääräisestä
sadannasta ja Suomesta valui vettä
noin 117 ¾ pitkän ajan keskimääräi
sestä arvosta, siis maamme alueen
vesivarastot vähenivät.

Jokijäiden ruuhkautuminen aiheutti
monin paikoin Idapatotulvia kuten
mm. Salossa.

-t
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Suomen pintavesien laadullinen käyttö
kelpoisuus 1 980-luvun puolivälissä vuonna
1988 uudistettuen ktiteerien mukaan

erinomainen

II hyvä

III tyydyttävä

IV välttävä

V huono

0 50 100kr
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O Vesien tila
Merkittävimmät vesien tilaan vaikut
taneet tekijät olivat talven runsasve
tisyys sekä kesän kuivuus ja lämpi
myys. Kun jääpeitteinen aika vesis
töissä oli tavallista lyhyempi ja vesi-
määrät runsaita, säilyivät vesistöjen
happivarastot yleensä hyvinä. Nor
maalia aikaisemmat kevättulvat
nostivat vedenpinnan keskimääräis
tä korkeammalle eräissä järvialtais
sa lisäten ainevirtaamia vesistöihin.
Kesäaikaiset sademäärät jäivät
yleensä vähäisiksi. Kesän ainehuuh
toutumat olivat siten melko vähäiset
ja vesistöt monin paikoin tavallista
kirkkaampia.

Rehevöityminen näytti voimistu
neen useilla sisävesialueilla sekä
varsinkin Suomenlahdella ja Saaris
tomerellä. Tähän kehitykseen vaikut
tivat osaltaan kesäkauden leväkas
vua suosivat olot. Viranomaisille tuli
hyvin runsaasti tietoja voimakkaista
levökasvustoista. Monet leväkukin
nat ulottuivat laajalle ja kestivät pit
kään haitaten vesien virkistyskäyt
töä. Esimerkiksi puhtaina pidetyillä
Längelmäveden ja Hauhon reiteillä
havaittiin voimakas ja pitkäaikainen
sinileväkukinta. Syksyiset ja alkutal

O ven jatkuneet jääpeitteen alaiset
leväesiintymät olivat selvästi ylei
sempiä kuin aikaisempina vuosina.
Dragsfjärdissä syksyinen sinileväku
kinta aiheutti vakavaa haittaa taaja
mien vesihuollolle.
Vesien happamoitumisvaara kas

voi ilman kautta tulevan laskeuman
vuoksi. Jo aikaisempina vuosina
happamoitumisherkiksi todetuissa
vesistöissä jatkui puskurikyvyn ale
neminen. Lapissa vielä happamoitu
m isprojektin päätyttyä jatketussa
vesistöjen happamoitumistilanteen
kartoituksessa todettiin happamoi
tumista esiintyvän lähes kaikkialla
Lapissa. Pohjanmaan litarina-alu
een vesistöissä ei ollut mainittavia
happamuusongelmia edullisista
hydrologisista tekijöistä johtuen.

Vuoden aikana toteutettiin eri
puolilla maata useita jätevesikuor
mitusta alentavia toimenpiteitä, mut
ta ne eivät saaneet aikaan merkittä
viä nopeita muutoksia vesien tilassa.
Eräillä jo aikaisemmin käyttökelpoi
suudeltaan parantuneilla suurilla ve
sistöillä, kuten esim. Kokemäenjoel
la, Aänekosken alapuolella ja Poh
jois-Päijänteellä jatkui vesiensuoje
lutoimenpiteiden aikaansaama suo
tuisa kehitys.

Paikallisia häiriöitä vesien tilassa
aiheuttivat eräillä teollisuuslaitoksil
la tapahtuneet satunnaispäästöt tai
lupaehtojen ylitykset ja eräiden jäte
vedenpuhdistamoiden toimintahäi
riöt. Tällaisissa tapauksissa todettiin
joskus myös kalakuolemia, jotka ei
vät paria poikkeusta lukuunottamat
ta olleet erityisen laajoja.
Vesistöihin joutui vaarallisia kemi

kaaleja onnettomuuksien seurauk
sena. Näistä merkittävimmät olivat
heksaanisäiliön palo Skäldvikissä ja
torjunta-ainevaraston palo Seinä jo-
ella. Oulussa paljastui lääketeolli
suuden liuotinaineiden aiheuttama
pohjavesien pilaantuminen ja Hä
meenlinnassa kloorifenolien pääsy
vesistöön saha-alueelta. Kertomus-
vuoden kokem u kset osoittivat, että
kemikaalien käyttöön liittyy vakava
vaara ympäristölle. Tutkimusten li
sääntyessä löytyy yhä uusia pinta
ja pohjavesien kemikalisoitumista
pauksia.

Pohjavesivarat
Suomen pohjavesialueiden antoi
suus on noin 4 milj. m3d1. Noin puo
let pohjavesivaraista on alueilla, jot
ka vesi- ja ympäristöhallitus on mää
ritellyt tärkeiksi pahjavesialueiksi ja
jotka on varattu yhdyskunnille ja eri
tyisen hyvää raakavettä tarvitsevalle
teollisuudelle. Kertomusvuoden
alussa lähes kolmasosa näistä poh
javesivaroista oli vesilaitosten käy
tössä. Pohjavesien suojelussa tarvit
tavien tietojen hankkimiseksi vesi- ja
ympä ristöpiirit selvittivät pohjave
den määrää, laatua ja virtaussuun
tia yhteistyössä kuntien kanssa.
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VEDENHANKINTA

Yhdyskunnat
Maamme väestöstä 82 % eli runsas
neljä miljoonaa ihmistä saa talous-
veden yleisestä vesilaitoksesta. Puo
let tästä vedestä on pohja- ja teko
pohjavettä. Tulevaisuudessakin vain
harvat suurimmista kaupungeista
voivat luopua kokonaan pintaveden
käytöstä. Monet niistä ovat kuitenkin
siirtyneet yhä suuremmassa määrin
pohjaveden käyttöön. Tämän on
tehnyt mahdolliseksi luonnollisten
pohjavesiesiintymien antoisuuden
parantaminen imeyttämöllä harjui
hin hyvälaatuista pintavettä.
Vuonna 1988 käytettiin vesilaitos

fen jakamoa vettä 281 litraa asukas
ta kohti päivässä. Lukuun sisältyi
myös vesilaitokseen liittyneen teolli
suuden vedenkulutusta samoin kuin
julkisten tilojen vedenkäyttöä sekä
puistojen kasteluun ja kenttien jää
dyttämiseen käytettävää vettä. Koti
talouksien osuus oli runsas puolet
jakeluun pumpatusta vesimäärästä.
Veden laatu täyttää nykyisin sekä

pinta- että pohjavesilaitoksilla entis
tä paremmin lääkintöhallituksen
suositukset, mikä osoittaa hoitajien
hallitsevan hyvin laitoksensa myös
häiriötilanteissa. Talousveden laa
tua on parannettu ottamalla käyt
töön entistä puhtaampia raakavesiä
sekä muuttamalla desinfiointia niin,
ettei haitallisia klooraustuofteita syn
tyisi. Selkeytysmenetelmänä käyte
tään yhä useammin flotaatiota.
Vedenhankinnan alueellinen

yleissuunnitelma, jossa pääpaino oli
haja-asutuksen hyvälaatuisen talo
usveden saannin edistämisessä,
valmistui Kanta-Hämeen ja Keski- ja
Länsi-Uudenmaan käsittäneelle
suunnittelualueelle Helsingin vesi- ja
ympäristöpiirissä. Dragsfjärdin, Ke
miön ja Västan{järdin kuntien veden
hankinnan yleissuunnitelmassa sel
vitettiin mahdollisuuksia siirtyä
Dragsfjärdissä pohjaveden käyt
töön, yhdistää kuntien vesijohtover
kot ja parantaa siten talousveden
laatua haja-asutusalueella ja taaja
missa. Turun seudun vedenhankin
taan Säkylän Pyhäjärvestä liittyen
valmistuivat suunnitelmat Kokemäki-

Eura joki korvausvesitunnelista sekä
tulvavesien johtamissuunnitelma,
jossa tunnelin kauffa on mahdollista
johtaa myös Pyhä järven tu Ivavesiä
Kokemäenjokeen. Tulvajuoksutuksil
la tunnelin kautta saavutettaisiin
merkittävää hyötyä Pyhäjä rven
säännöstelyn hoidossa ja Eurajoen
tulvasuojelussa. Lisäksi aloitettiin
tutkimukset ja imeytyskokeilut teko
pohjaveden muodostamiseksi Alas
taron Virttaankankaalla.
Maa- ja metsätalousministeriön

asettaman työryhmän valmistunees

sa selvityksessä yhdyskuntien ve
denhankinnan turvaamisesta erityis
tilanteissa korostetaan kuntien ja
valtion viranomaisten yhteistyön se
kä varautumissuunnittelun merkitys
tä. Selvitykset vesilaitosten valmiu
desta vedenhankinnan järjestämi
seen kriisitilanteissa ovat osoitta
neet, että vuonna 1988 oli 268 vesi-
laitosta ja niissä 530 000 veden
käyttäjä ä yhden vedenottamon va
rassa vailla vaihtoehtoisia veden
hankintamahdollisuuksia.

Yleiset vesilaitokset Iakavot vettä noin
neIIäIIe milloonolle ihmiselle.
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Haja-asutus
Vesi- fa viemärilaitosten
liittylämäärät
E Väestö i Viemörilaitokset
E Vesilaitokset 1 Jätevedenpuhdistamot

96000Koko maa
Väestö

4670000

244000

64%
98000

3000
i Il 251000

306000 1780i- 236000: :=

414000 213000

60 000 1409000 345000

Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan,
Keski-Suomen ia Kainuun vesi- ja
ympäristöpiirien alueilla toteutettu
kolmivuotinen haja-asutusalueiden
vedenhankinnan kehittämissuunni
telma valmistui. Työhön ovat otta
neet osaa myös Kansanterveyslai
tos, Valtion eläinlääketieteen laitos
sekä Kuopion yliopisto. Tavoitteena
on ollut yhteistyössä kuntien ja ve
denkäyttäjien kanssa selvittää, mi
ten vesilaitosten ulkopuolelle jäävi
en kiinteistöjen vedensaanti voi
daan turvata. Projektissa on kehitet
ty pohjavesigeologisia tutkimusme
netelmiä sekä tekniikkaa maa- ja
kallioperässä olevien pienten vesi-
lähteiden hyödyntämiseksi. Veden
saantiongelman ratkaisemisessa
kuluttajavalistus ja vedenhankintaa
palvelevan pienyritystoiminnan tu
keminen ovat keskeisellä sijalla. Kes
keisenä projektityönä on ollut vesi
neuvonnan kehittäminen, josta saa
dut tulokset ovat olleet myönteisiä.
Lisäksi on kehitetty ratkaisuja pohja-
vesien syövyttävyyden poistoon se
kä saatu lisätietoa pienten vedenkä
sittelylaitteiden toimivuudesta. Ve
denhankinnan kehittämissuunnitte
luun on niinikään löydetty uusia
suuntaviivoja kunnissa tehtyjen ko
keilujen myötä. Projektissa saatua
tietoa soveltaen voidaan löytää ta
loudellisia vesihuollon kehittämisrat
kaisu ja.

Teollisuus
Tilastotiedot teollisuuden vedenhan
kinnasto ovat vuodelta 1982. Teolli
suus käytti tuolloin 3,4 milj. m3 vettä
vuorokaudessa. Massa- ja paperi
teollisuuden osuus tästä oli 3 milj.
m3. Vuonna 1988 massa- ja paperi
teollisuuden vedenkulutus oli pie
nentynyt 2,6 milj. m3:iin.

Milj, asukasta

Vesilaitosten jakama
vesimäärä

Milj. m3/d
1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Pntavesi

Poh1ovesi

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

Asukkaita yhteisiin vesihuoltolaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä
vesi- ja ympäristöpiireittäin

1973 1988

82 %
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VESIEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Toiminnan painopiste säilyi edelleen
vesien suojelussa, jossa tehtävänä
oli mm. vesiensuojelun tavoiteohjel
man ja kansainvälisissä sopimuksis
sa esitettyjen tavoitteiden toteuttami
nen. Vesi- ja ympäristöhallinnon har
joittama ympäristönsuojelutoiminta
on kuitenkin vähitellen laajenemas
sa myös muille ympäristön suojelun
lohkoille. Elokuussa 1989 annettu
kemikaalilaki tuo vesi- ja ympäristö
hallinnolle uusia, vaarallisten kemi
kaalien ympäristövaikutusten arvi
ointiin ja valvontaan liittyviä tehtä
via.
Vesiensuojelun tavoiteohjelman

toteuttamista varten käynnistettiin
toimenpideohjelmien laatiminen
mm. turvetuotantoo, maataloutta ja
muuta hajakuormitusta varten. Vesi
ja ympäristöhallitus määritteli täy
dentävällä valvontaohjeella ne yh
dyskuntien vedenhankinta-olueet ja
tärkeät pohjovesialueet, joilla sijait
sevilla maatiloilla on varauduttava

karjatalousjätteiden 12 kuukauden
varastointiin.

Pohjavesien suojelun toteuttami
seksi vesi- ja ympäristöhallinto jatkoi
pohjavesialueita koskevaa kartoi
tusta ja luokitusta. Lisäksi selvitettiin
pohjavesien likaantumistapauksia,
joista keskeisellä sijalla olivat edel
leen vuonna 1988 tapahtuneeseen
Kärkölän pohjavesivahinkoon liitty
vät toimenpiteet. Vesilain pohjavesi
en suojelua koskevien säädösten
uudistukseen perustuen annettiin
uusi valvontaohje. Teollisuusalueen
pohjavesille muodostamaa likaan
tumisvaaraa testattiin yhdellä pohja
vesialueella riskianalyysin avulla.
Pohjavesiä vaarantavien toimintojen
kuten hautausmaiden vaikutuksia
koskevia selvityksiä jatkettiin. Geo
logian tutkimuskeskuksen ja tie- ja
vesirakennushallituksen kanssa yh
teistyössä jatkettiin selvitystä maa-
ainesten oton vaikutuksista pohjave
teen.

Yhdyskuntien ja teollisuuden pis
tekuormituksen osalta vesiensuojelu
on suhteellisen hyvin hallinnassa.
Toiminta on vakiintunutta ja siihen
on riittävät vaikutuskeinot. Kuormi
tuksen valvontaa voidaan tällä het
kellä pitää suurten laitosten osalta
jokseenkin tyydyttävänä. Sen sijaan
pienten laitosten ja mm. kalankasva
tuksen osalta tilanne on edelleen
vaikea.
Valtioneuvoston vesiensuojelun

tavoiteohjelmasta tekemässä peri
aatepäätöksessä edellytettiin, että
erityisesti suojeltavista vesistöistä
tehdään valtioneuvoston periaate-

Lestioen Iuonnontaloudellinen kehiffd
missuunnitelma tähtää sekä luonnon
arvolen turvaamiseen että niiden kes
tävään käyttöön ja hyödyntämiseen.
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päätös. Päätösten valmistelua kos
kevaa suunnitteluprojektia valmistel
tim sekä ympäristöministeriössä että
vesi- ja ympäristöhallituksessa.

Vesien virkistyskäyttötehtävien
hoidosta valmistui esiselvitys. lyö
jatkuu toimintasektorin painopiste-
alueiden määrittelyllä ja kehittämis
kohteiden priorisoinnilla.
Vesien suojelua ja vesien virkistys-

käyttöä edistettiin alueellisella yleis
suunnittelulla ja kunnostusten han
kesuunnittelulla. Kertomusvuonna
valmistui mm. Lestijoen luonnonta
loudellinen kehittämissuunnitelma,
jonka yhteydessä kehitettiin mene
telmiä väestön osallistumiseksi ja
yhteiskunnallisten vaikutusten arvi
oimiseksi. Myös Kiiminkijoen vesien
suojelusuunnitelma valmistui. Suo
malois-norjalaiseno yhteistyönä val
misteltu Tenojoen moninaiskäyttö
suunnitelma oli lausuntokierroksella
ja rajavesikomissio hyväksyi suunni
telman suositukset.

Vesiluonnon suojelukysymysten
hoitoa koskeva selvitys kehittämis
ehdotuksineen valmistui maalis
kuussa. Raportista pyydeifiin lau
sunnot mm. lääninhallituksilta. Eh
dotus lausuntoyhteenvetoineen lä
hetettiin ympäristörninisteriölle. Työ
tä tullaan jatkamaan vesiluonnon
suojelukysymysten hoitoa koskevan
hallinnollisen ohjeen valmistelulla.
Suomalais-neuvostoliittolaisessa

ympäristönsuojeluyhteistyössä käsi
teltiin mm. ilmasta peräisin olevan
kuormituksen vaikutuksia pintave
sun. Tarkasteltavana ovat ensivai

Happamoitumisen vaikutusta ympäris
töön selvitetåän yhteistyössä muiden
laitosten kanssa. Nämä Kessin alueen
neulasnäytteet toimitetaan Oulun yli
opiston tutkiloille.

Lumi- la vesinäytteen ottoa Vainoslär
vellä Inarissa, missä ilmoitettiin sata
neen “mustaa” lunta.

cr
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heessa happamoitumisen vaikutuk
set vesiekosysteemiin rajanläheisillä
vesialueilla, erityisesti Kuolan alu
eella. Tarkoituksena on laatia suosi
tukset happamoitumisen aiheutta
mien haittojen estämiseksi. Lisäksi
pyritään selvittämään vesistöraken
tamisen ekologisia vaikutuksia käyt
täen esimerkkihankkeena Kyrönjoen
vesistötyötä.

Kertomusvuonna valmistui kaksi
vesistöjen velvoitetarkka il u n kehittä
miseen tähtäävää mietintöä. Ympä
ristöministeriössä toimineen työryh
män mietinnössä tehtiin ehdotuksia
velvoitetarkkailun lainsäädännölli
seksi ja hallinnolliseksi kehittämisek
sija otettiin kantaa eräisiin periaate-
kysymyksiin. Vesi- ja ympäristöhalli
tuksen työryhmän raportin pääsisäl
tänä oli velvoitetarkkailun yleisohja
us.
Vesiensuojelun tavoiteohjelmas

sa mainitut selvitykset vesistöjen
säännöstelyiden aiheuttamien hait

tojen vähentämiseksi aloitettiin. Ym
päristöministeriön johdolla selvitet
tim mahdollisuuksia lainsäädännön
kehittämiseksi siten, että uusien
säännöstelyjen luvat voitaisiin
myöntää määräaikaisina. Vesi- ja
ympäristähallinto pyrki selvittämään
ne nykyiset säännöstelyt, jotka pikai
simmin vaativat kehittämistä.
Happamoitumiskehitykseen va

rauduttiin käynnistämällä selvitys
neutraloinnin tarpeessa olevista ve
sistöistä.

Luonnonsuojelullisesti ja kalata
loudellisesti arvokkaiden pienvesien
selvitystyön maastoinventoin nit
käynnistettiin.

Jätevedenpuhdistamoiden toimi
vuuden parantaminen oli edelleen
yhdyskuntien vesiensuojelun keskei
nen tavoite. Puhdistamojen laajen

nuksissa kiinnitettiin erityistä huo
miota ammoniumtypen vähentämi
seen, minkä ohella on tullut ajan
kohtaiseksi kokonaistypen poiston
tehostamismahdollisuuksien selvit
täminen. Viemäriveden määrästä oli
vuoto- ja hulevesiä keskimäärin nel
jännes, ja ne aiheuttivat ajoittain pa
hoja häiriöitä jätevedenpuhdista
mailla. Viemärien saneeraustoimen
piteitä tehostamalla pyrittiin vuoto-
vesien määrän vähentämiseen.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdista

moja oli kerlomusvuoden alussa
käytössä 572. Viemäröidyistä jäte
vesistä käsiteltiin biologis-kemialti
sesti 85 %, kemiallisesti 14,5 % ja
biologisesti vajaat 5 %. Käsittelyssä
saatiin poistetuksi pääosa orgaani
sesta aineksesta ja fosforista sekä
noin kolmannes typestä. Vuonna
1988 yhdyskuntien viemärilaitoksista
johdettiin vesistöihin orgaanista ai
nesta 11 800 tonnia, fos{oria 500 ton
nia ja typpeä 14 600 tonnia.
Jätevedenpuhdistamoilla synty

vän lietteen hyötykäyttä lisääntyi
merkittäväksi 1980-luvulla. Jotta liet
teen haitaton hyötykäyttä voidaan
turvata, on vesi- ja ympäristöhalli
tuksessa tehty selvityksiä, joiden pe
rusteella ympäristöministeriän aset
tama työryhmä on aloiffanut puhdis
tamolieffeen hyötykäyttöä koskevi
en ohjeiden uudistamisen.
Haja-asutuksen jätevesistä ai

heufuvien ympärisfähaiflojen torju
miseksi tarvitaan tehokkaita, mutta
helppohoitoisia käsittelymenetel
miä. Pienten jäteveden maapuhdis
tamoiden suunnittelu- ja rakentamis
ah jeet valmistuivat monivuotisen ko
keilu- ja seurantatoiminnan sekä
pohjoismaisessa yhteistyössä saa
tujen tutkimustulosten ja käytännön
kokemusten perusteella.
Vantaanjokiseudulle valmistui jä

tevesien johtamisen ja käsittelyn
yleissuunnitelma, joka tarkastelee
alueellisesti pistemäisen jätevesi
kuormituksen vähentämis- ja johta
misratkaisuja Vantaanjoen vesistö
alueella sijaitsevissa kunnissa sekä
Mäntsälän ja Sipoon kuntien alueet-

Yhdyskunnat

Koskiensuojelulain kohteet a
lailla suo/eltu Ounasjoen vesistäalue

O Yksittäinen koski
Jokiosuus

f SuoeItu vesistäolue

la.
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Yhdyskuntien /ätevesien kuormitus

Käsittelemätön jätevesi
Vesistöön johdettu

1 000 t/a
120
100
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40
20

1 000 t/a
25
20
15

10
5

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

BOD .-kuorrnitus

71 75 80 85

Jätevesien käsittely

88

Jätehuolto
Vesi- ja ympäristöhallinnolle on
1980-luvun lopulla annettu useita jä
tehuollon kehittämis-, suunnittelu- ja
toteutustehtäviä. Erityisesti on mai
nittava valtion jätehuoltotyöt, joihin
liittyy niin maastotutkimuksia ja
suunnittelua kuin rakentamistakin.
Kunnostustöiden suorittamista tä
män työjä rjestelmän puitteissa on
vesi- ja ympäristöhallinnossa selvi
tetty ja suunniteltu kaikkiaan noin 20
kohteessa, minkä lisäksi kunnista on
tullut useita aloitteita valtion jäte
huoltotöiksi.
Valtion jätehuoltotöiksi soveltuvat

useimmiten saastuneiden maa-alu
eiden kunnostukset, jotka aloitettiin
kolmivuotisella projektilla. Projektin
tehtävänä on muutoinkin kehittää
saastuneiden maa-alueiden kun
nostuksen edellytyksiä, kuten riskien
arviointia, kunnostustekniikkaa ja

kunnostuksen oikeudellisia ja talou
dellisia ratkaisuja.
Kaatopaikkojen vesiensuojelun

valvonta on kuulunut vesi- ja ympä
ristöhallituksen tehtäviin jo aikai
semmin. Jätehuoltolaki edellyttää
yhteistyön kehittämistä jätehuoltoa
valvovien viranomaisten kanssa ja
on siten laa jentanut vesi- ja ympäris
tähallinnon tehtäviä jätehuollon
osalta. Näissä merkeissä on aloitet
tu kaatopaikkojen suunnittelu- ja
valvontaohjeiden uusiminen sekä
kertomusvuonna valmistuneen Iisal
men kaupungin ja Lapinlahden kun
nan yhteisen jätehuollon yleissuun
nitelman laatiminen.
Vesi- ja ympäristöhallitus on myös

ns. alusjäfelain yleinen valvontavi
ranomainen. Alusjätteiden käsitte
lyn ja käsittelyedel lytysten kehittämi
nen on tehtävä, jolla on huomattava
merkitys Itämeren merellisen ympä
ristön suojelun kannalta.

71 75 80 85 88

Fosforikuormitus

71 75 80 85 88

Typpikuornitus
]ätehuoltotyöt lisääntyvät jatkuvasti.
Keretin suljetun kaivoksen jätteet ovat
täyttäneet läheisen Outolammen.

Mekaoninen toi kiint.koht. sokokoivot
tI Biologinen

Kemiollinen
Biologis-kemiollinen

71 75 80 85 88
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Teollisuus
Teollisuuden jätevesipäästöt

D Massa- ja paperiteollisuus
Muu teollisuus

E Kalankasvatus tietoja ei kaikilta vuosiltal

IiI
72 76 80 85 88

Kokonaisfosfori, R

Kokonaisiyppi, N,

t/a
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Metsäteollisuus on edelleen selvästi
suurin vesistöjä likaava teollisuu
denala. Vesi- ja ympäristöhallinnos
sa on valmisteltu teollisuuden aihe
uttaman vesien likaantumisen vä
hentämiseksi teollisuudenalakohtai
sia ohjeita ja suosituksia. Myös ke
mikaalien varastointia koskevia oh
jeita on loadiifavana.
Metsäteollisuus on viime vuosina

tehostanut vesiensuojeluaan mm.
rakentamalla biologisia jäteveden
puhdistamoita. Biologinen käsittely
on käytössä tai rakenteilla noin 30
tehtaalla. Massa- ja paperiteollisuus
on valinnut yleensä aktiivilietekäsit
telyn. Käytössä on myös ilmastettuja
lammikkopuhdistamoja sekä pape
ritehtailla kemiallisia saostusmene
telmiä. Suunnitteilla on mm. Kotkan
seudulla sekä Valkeakoskella use
amman tehtaan ja asuma jätevesien
yhteiskäsittelyn toteuttaminen. Mas
sa- ja paperiteollisuuden aiheutta
ma orgaanisen aineksen kuormitus
oli tuotannon kasvusta huolimaifa
vuonna 1988 noin 6 % pienempi
kuin vuonna 1987 Eosforikuormitus
tosin nousi noin 5,5 ¾ samana
ajanjaksona.
Metallikuormitus on 1980-luvulla

pienentynyt usealla tehtaalla. Sel
vimmin ovat vähentyneet sinkki
päästöt. Elohopeakuormitus on
vuoden 1984 jälkeen ollut tasolla
100 kg tai vähemmän vuodessa.
Jotta tulevina vuosina voitaisiin

varmistua tiukkenevien vesiensuoje
luvaatimusten saavuttamisesta, on
käynnistetty 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 kalankasvatuksen uuden
valvontaohjeen laatiminen. Toimin
nassa oli 245 merilaitosta, 336 sisä
vesilaitosta ja 250 luonnonravinto
lammikkoa. Näistä 172 merilaitosta
ja 167 sisävesilaitosta tuottivat yh
teensä noin 16 400 tonnia ruokaka
laa. Istutuspoikastuotanto oli noin

Biokemiallinen hapenkulutus BOD7
1000 t/a
500

400

300

200

100

E lohopeo ElI Kadmiurn

76 80 85 88

D Kupari
D Sinkki

E Kromi
EJ Nikkeli

1/a
500

400

300

200

t/o
800

600

400

200

t/a

6000

4000

2000

100

76 80 85 88

72 76 80 85 88

14



1
Metsäteollisuus on tehostanut vesien-
suojeluaan panostomalla biologisiin
Iätevedenpuhdistamoihin, Ioita on
käytössä tai rakenteilla io 30 tehtaal
la.

300 tonnia. Kalankasvatuksen fosfo
rikuormitus oli 210 tonnia ja typpi
kuormitus 1 550 tonnia vuodessa.

Hajakuormitus
Maatalous ja erityisesti peltoviljely
kuormittaa voimakkaimmin vesistö
jä Etelä- ja Länsi-Suomen rannikko
alueilla. Karjatalouden ja turkistar
hau ksen suorat päästöt vaikuttavat
eniten Pohjanmaalla ja Keski- ja Itä-
Suomessa. Järvi-Suomen reittivesis
töjä kuormittavat maatalouden li
säksi myös metsätalouden erilaiset
toimenpiteet: avohokkuut, maan
muokkaus, ojitus ja lannoitus. Erityi
sesti Pohjanmaalla turvetuotanto,
vesistörakentaminen sekä säännös
tely vaikuttavat vesien tilaan ja käyt
tökelpoisuuteen.

Hajakuormituksen ja varsinkin
maatalouden vaikutuksia vesiin ol
laan selvittämässä monissa vireillä
olevissa tutkimus- ja kehitysprojek
teissa. Maatalous ja vesien kuormi
tus -nimisessä yhteistutkimusprojek
tissa eli MAVEROssa tutkitaan eri
laisten syy-yhteyksien lisäksi myös
toimenpiteitä, joilla kuormitusta ja
sen aiheuttamia haittoja voidaan
vähentää.

Uusimpien vesi- ja ympäristöhalli
tuksessa tehtyjen tutkimusten mu
kaan maataloudesta vesistöihin
kohdistuva kuormitus, erityisesti Jos
forikuormitus, on aikaisempia arvi-
aita selvästi suurempi. Peltoalueilta
vesistöihin joutuu {osforia 0,9 - 1,8 kg
ja typpeä 8 - 20 kg hehtaarilta vuo
dessa. Vuosikuormitukseksi voidaan
siten arvioida 2 000 - 4 000 tonnia

fosforia ja 20 000 - 40 000 tonnia
typpeä.
Maatalouden ja muun hajakuor

mituksen aiheuttamat vesistövaiku
tukset ovat yksittäisiä lukuarvoja
koskevasta kiistelystä huolimatta
niin ilmeiset, että vesiensuojelutoi
minnan tarpeet tunnustetaan ylei
sesti. Suunnitelmallinen vesiensuoje
lutyö onkin käynnissä ja siihen pa
nostetaan entistä enemmän. Erityi
sen tärkeää on pyrkiä ennalta eh
käisemään uusia kuormitustekijäitä.
1.11.1989 voimaan tullut ennakkotoi
menpideasetuksen muutos onkin
periaatteellisesti ja käytännön toi
mia ajatellen merkittävä edistysas
kel etenkin korjatalouden, turkistar
hauksen ja turvetuotannon vesien-
suojelun edistämisessä.

- R.
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Maatalous io erityisesti peltoviljely
kuormiftao voimakkaimmin vesistöjä
Etelä- ja Länsi-Suomessa.

pasvuo-Jdatinen
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VESIHUOLIO- JA VESIENSUOJELUINVESTOINNIT
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Yhdyskun tien vesi- i° viemäri
laitosinvestoinnit vuoden
1988 kustannustasossa

E Vesilaitokset
E1 Viemärilaitokset

1971-75 1976-80 1981-85 1986-88

Teollisuuden vesiensuojelu
investoinnit vuoden 1988
kustannustasossa

Massa- ja paperiteollisuusMilj, mk

Puhdistamot ja viemärit
II Sisäiset investoinnit

Yhdyskunnat
Vesi- ja viemä rilaitokset käyttivät
vuonna 1988 rakentamiseen ja sa
neeraukseen 1 209 milj, mk, josta ve
sijohtojen, vedenottamoiden ja ve
denkäsittelylaitteiden osuus oli 484
milj. mk. Viemäreiden ja jäteveden
puhdistamoiden rakentamiseen
käytettiin 725 milj, mk, josta jäteve
denpuhdistamoiden laajennus- ja
tehostamisinvestointien osuus oli vii
dennes eli 143 milj, mk.
Kertomusvuonna valmistuneista

jätevedenpuhdistamoiden raken
nustöistä huomattavimmat olivat
Sahalahden ja Ruukin keskuspuh
distamot. Merkittävin jätevedenpuh
distamon rakentamiskohde oli Hel
singin uusi keskuspuhdistamo. Kun
puhdistamo valmistuu vuonna 1993,
sinne johdetaan Helsingin nykyisten
kuuden puhdistamon jätevesien li
säksi Vantaan ja Keski-Uudenmaan
ätevesiä.
Kertomusvuonna tehtyihin vesi- ja

viemärilaitosinvestointeihin haettiin
vesihuoltoavustuksia 234 milj, mk.
Avustusta myännettiin 300 hakijalle
yhteensä 31 milj. mk vedenhankin
taan la viemäröintiin. Jäteveden
puhdistamojen ja jätevesilietteen kä
siifelylaitteiden rakentamiseen
myönnettiin avustusta 51 hakijalle
yhteensä 9,1 mili. mk. fyöministeriön
varoista osoiteifiin kertomusvuonna
yhdyskuntien vesihuolto- ja vesien
suojeluinvestointeihin avustusta 25
milj. mk.

Korkotukilainoja haeffiin 482 milj.
mk la niitä myönnettiin 95 milj. mk
vedenhankinta- ja viemä röintilaittei
sun ja 50 milj. mk vesiensuojelua pal
veleviin kohteisiin. Vesi- ja ympäris
töhallitus maksoi kertomusvuonna
korkotukea aiemmin myönnetyille
lainoille yhteensä 24,9 milj, mk.
Valtion vesihuolto- ja vesiensuoje

lutöitä oli käynnissä 59 kohteessa, ja
valtion osuus niistä oli vuonna 1989
yhteensä 52 milj. mk. Vesi- ja ympä
ristöhallinnon kertomusvuonna
käynnissä olleista työkohteista huo
mattavin oli Kymenlaakson syöttö
vesijohtotyö. Hankkeen kokonais
kustannusarvio on 156 milj. mk, josta

valtion osuus johtolinjojen työkus
tannuksina on 50,3 milj, mk. Eteläi
sen Kymenlaakson taajamat voivat
hankkeen valmistuttua luopua teolli
suuden kuormiifaman Kymijoen käy-
tästä vesilaitosten raakavesilähtee
nä. Vedenhankintaan käytetään Val
kealan Utin pohjavesivaroja, joita li
sätään imeyttämällä Valkealan reitin
vettä harjualueelle. Kotkan ja Anja
lankosken kaupunkien ja Vehkalah
den kunnan perustama Kymenlaak
son Vesi Oy toteuttaa hanketta.

Valtion tuki yhdyskuntien vesi-
huolto- ja vesiensuojeluinvestointei
hin kattoi kaikki kolme tukimuotoa:
avustukset, korkotuet ja valtion vesi
huoltotyöt, yhteenlaskien noin 11 %
vuoden investoinneista.

Kertomusvuonna toteutettiin en
simmäisinä valtion jätehuoltotöinä
Haukiputaalla sijaitsevan Santahol
man sahan ja Sipoossa sijaitsevan
Martinkylän tynnyripesulan aluei
den kunnostukset.

Teollisuus
Korkotukeen oikeuttavia vesiensuo
jelulainoja haettiin 169 mill. mk:n
luotoille. Luottoja hyväksyttiin 50
milj, mk. Kohteita oli yhdeksän ja nii
den kustannusarviot olivat yhteensä
367,9 milj. mk. Aikaisemmin myön
netyille korkotukilainoille maksettiin
korkotukea 3,4 milj. mk.

Maatalous
Vesi- la ympäristöhallituksen mää
räämiä sellaisia erityisiä vesistöalu
eita, joilla voidaan myöntää avus
tuksia maatilatalouden vesiensuoje
lutoimenpiteisiin oli kertomusvuoden
loppuun mennessä nimetty 18. Alu
eista suurin osa on Lounais-Suomes
sa, Pohjanmaalla, Hämeessä ja Ky
menlaaksossa. Niiden lisäksi ovat
ko. alueita kaikki tärkeät tai muut ve
denhankintaan soveltuvat pohjave
sialueet.

1971-75 1976-80 1981-85 198&88

Muu teollisuus

II Puhdistamot la viemärit
li Sisäiset investoinnit

1971-75 1976-80 1981-85 1986-88
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Avustukset on tarkoitettu nopeut
tamaan kiireellisiä ja tavanomaista
kalliimpia vesiensuojelutoimia ja ne
on valtioneuvoston päätöksellä tois
taiseksi rajattu koskemaan vain lan
non ja säilörehun puristenesteen va
rastojen rakentamisesta, korjaami
sesta tai laajentamisesta aiheutuvia
investointeja. Avustusten osuus ko
konaiskustannuksista on kuitenkin
pieni ja ehdot vesiensuojelun kan
nalta verraten tehottomat. Ne vä
Hentävätkin tämän taloudellisen tu
kimuodon houkuttelevuutta ja todel
lista hyödyllisyyttä vesiensuojelun
kannalta. Kertomusvuonna avustus
ten hakeminen kuitenkin vilkastui
edeltäviin vuosiin verrattuna ja niitä
myönnettiin noin 1,8 milj. mk. Kaikki-

aan olisi avustuksia voitu osoittaa
4,7 milj. mk. Vesi- ja ympäristöhalli
tus onkin eri yhteyksissä esittänyt se
kä avustuksia koskevan valtioneu
voston päätöksen uusimista että
avustuksen saantiehtojen ja avus
tusosuuden parantamista.

Yhdyskuntien viemöreiden la Iäteve
denpuhdistamoiden rakentamiseen
käytettiin vuonna 1989 725 miII. mk,
mistä jätevedenpuhdistamoiden osuus
on 143 milj, mk.
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VESISTÖJEN JA MUUN YMPÄRISTÖN HOITO
JA KUNNOSTUS

Veneily
Vesi- ja ympäristöhallinto oli vuonna
1989 yhdessä kuntien kanssa toteut
tamassa paria suurta veneilysata
maa. Kemin tienoilla viimeisteltiin
Kuivanuoron satamaa ja aloitettiin
Paavonkarin sataman rakentami
nen. Myös Kaipolassa aloitettiin sa
taman rakentaminen. Yleensä kaikki
suuremmat hankkeet toteutettiin
työllisyysrahoilla.

Veneilyreiteille tehtiin rantautumis
paikkoja ja viitoitustöitä mm. Kivijär
vellä Keski-Suomessa, Porrassalmel
la Saimaan retkisatamasuunnitel
man puitteissa sekä Koitajoella ja
Haatajanjärvellä Kainuussa. Suu
rimmat veneilyreittien ja salmien
ruoppaukset tehtiin Pörkinraumalla
Uudessakaupungissa ja Svartösun
dissa Närpiössä. Myös muihin edel
lä mainittuihin hankkeisiin sisältyi
osin pieniä ruoppauksia. Torniossa
aloitettiin Pulkumin venereitin ruop
paustyö ja sataman kunnostaminen.
Tunnettu veneilyreitti Petäjävesi
Jämsänkoski kunnostettiin mm. pal
veluvarustukseltaan. Edellä maini
tuista hankkeista Pörkinrauman ja
Svartösundin ruoppauksiin ei käytet
ty työllisyysvaroja.

Veneilyä palveleva suunnittelu
kohdistui pääasiassa järvialueelle.
Retkisatamaverkostoa suunnitel

tim edelleen Saimaan alueella, On-
vedellä ja Viekinjärvellä sekä Sotka
mon reitillä. Lappiin suunniteltiin ve
nesatamia. Melontareiteistä mainit
takoon Livojoen vesiretkeilyreittien
suunnittelu. Merialueella suunnitel
tiin venereittejä Perämerellä sekä ve
neilyn vaatimia rantautumispalvelui
ta yleisvesialueelle Perämerellä ja
itäisellä Suomenlahdella. Veneilystä
maan puolelle on siirrytty Koillis
maan moottonikelkkareitin suunnitte
lussa.

Lintuvedet
Valtakunnalliseen lintuvesien suoje
luohjelmaan kuuluvien kohteiden
kunnostussuunnitelmia valmistui nel
jä: Salt{järden tKirkkonummi), Lies
järvi (Laitila ja Eura), Omenajärvi
(Kiikala ja Suomusjärvi) ja Nisäjärvi
(Polvijärvi). Lisäksi valmistui Hailuo
don Kirkkojärven ensimmäisen vai
heen suunnitelma. Laadittavana oli
yhdeksän kohteen kunnostussuunni
tel mat.

Huomattavimmat veneilyhankkeet, Ioita vesi- ia ympdristö hallinto

Lievestuoreen ammen tyh
minen aloitettiin vuonna 1989. Kuvas
sa huoltolaituri la pumppaamo. Lam
men vesi pumpattiin 15 km pitkää
putkea pitkin Vaajakoskelle, josta
edelleen kunnallista viemäriä pitkin
Jyväskylän seudun lätevedenpuhdista
molle.

toteutti vuonna 7989
Kustannus- Valtion Myönnetty
arvio osuus Aik.vuosina 1989
Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk

Kivijärven venereittien
merkitseminen 1,05 0,80 — 0,40
Paavonkanin
venesatama 3,20 1,65 — 0,15
Kuivanoron venesatama 4,75 1,75 1,50 0,25
Pukulmin venereitti 2,65 1,77 — 0,20
Porkinrauman ruoppaus 0,49 0,49 — 0,49
Svartösundin ruoppaus 0,60 0,31 — 0,40
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Kalataloudellinen
kunnostus ja
valtion kalanviljely
Kalataloudellisia kunnostuksia
suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousministeriön toimeksian
tojen perusteella, ja ne rahoitetaan
pääosin kalatalousviranomaisten
osoittamilla määrärahoilla. Lisäksi
käyttöön on saatu jonkin verran työl
lisyysvarojo.
Kalataloudellisia kunnastuksia to

teutetaan pääasiassa virtaavissa
vesissä, etenkin koskialueilla. Kerto
musvuonna toiminta painottui edel
leen suunnitteluun. Rakentamistyöt
olivat käynnissä kahdeksassa ja

saatiin päätökseen seitsemässä
kohteessa. Töihin käytettiin yhteen
sä noin 1,2 milj. mk. Suunnitelmia
valmistui yhteensä kahdeksan.
Suunniteltu jen hankkeiden arvioidut
toteutuskustannukset ovat noin 3,7
milj. mk.
Kalanviljelylaitoksia ja luonnonra

vintolammikoita suunnitellaan ja ra
kennetaan pääosin Riista- ja kalata
louden tutkimuslaitoksen osoittamin
varoin. Kertomusvuonna oli raken
nus- tai perusparannustyö meneil
lään kuudessa kalanviljelylaitokses
sa ja niiden maa- ja vesirakennustöi
hin käytettiin valtion varoja noin 7,1
milj. mk. Merkittävin työkohde Leus
tojärven kalanviljelylaitas Muonios
sa valmistui. Sen maa- ja vesiraken
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nustöiden kustannukset olivat 22
milj. mk.

Suunnitteilla oli neljä kalanviljely
laitosta, yksi kalojen rodunjalostus
laitos ja kaksi lohiemokalojen pyyn
tilaitosta. Kertomusvuonna suunnit
telukustannukset olivat yhteensä
noin 2,5 milj, mk. Eniten suunnittelu-
resursseja sitoivat Porraskosken ka
lanviljelylaitos (Lammi) ja Kainuun
kalanviljelylaitos (Paltamo). Porras
kosken kalanviljelylaitoksen perus
tamissuunnitelma ja Harjavallan se
kä Merikarvian lohiemokalojen
pyyntilaitosten rakentamissuunnitel
mat luovuteifiin Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitokselle; näiden
hankkeiden kustannusarvio on yh
teensä 84 milj. mk.

Luonnonravintolammikoiden ra
kennus- tai perusparannustyöt olivat
käynnissä kuudessa kohteessa (160
ha), joista kaksi t83 ha) valmistui.
Rakentamiseen käytettiin kertomus-
vuonna 4,1 milj. mk. Luonnonravin
tolammikoiden suunnittelutarve on
selvästi vähenemässä. Kertomus-
vuonna valmistui yksi luonnonravin
tolammikon kuntoonpanasuunnitel
ma.

Uittosdännöt ja
u ittoväylöt
U ittoa palvelevat tehtävät siirrettiin
1.10.1989 voimaan tulleella lailla ve
si- ja ympäristöhallitukselta metsä-
hallitukselle. Vesi- ja ympäristähalli
tukselle jäi edelleen vesilain 5 luvun
30 §:ssä mainitut uiton lakkaamisen
johdosta suoritettavat vesistän kun
nostustyät.
Käytästä pois jääneiden uittoväy

lien uiffosääntäjen kumoamista tai
muuttamista koskeva suunnittelu jat
kui useimpien vesi- ja ympäristöpiiri
en alueilla. Tässä yhteydessä suun
nitellaan mm. perattujen vöylien en
tistäminen ja muuttaminen nykyisen
ja tulevan vesien käytön vaatimuk
sia ajatellen. Vesioikeuteen jätettiin
11 uittosääntöjen kumoamis- tai
muuffamishakemusta. Suurin näistä
hankkeista - kustannusarvioltaan
4,3 milj. mk - koski Oulujoen pää
väylää.

Sarmifrirven kalanviIelylaitos tuottaa
kalanpoikasia Inarijärven säännäste
lystä aihe utuvia velvoiteistutuksia var
ten. Inarijärvestä saadaan nyt kalaa
enemmän kuin luonnontilon aikana
mm. istutusten ansiosta.
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Yleiset vesialueet ovat valtion omis
tuksessa, ja niiden hallinta ja hoito
kuuluvat vesi- ja ympärisföhallituk
selle. Ne käsittävät merialueella ky
lien rajan ulkopuolella olevan Suo
men alueveden, noin 11 000 km2, ja
sisävesillä Iso-Saimaan, Päijänteen,
Höytiäisen, Koitereen, Lappa järven,
Oulujärven ja Inarin suuret selät, yh
teensä noin 1100 km2. Yleisillä vesi-
alueilla vesi- ja ympäristöhallituksen
hallinnassa olevia saaria on noin
250, ja niiden pinta-ola on yhteensä
noin 350 ha. Useimmat ovat ulko-
merellä sijaitsevia pieniä luotoja.

Yleisillä vesialueilla olevia maa-
alueita koskevia vuokrasopimuksia
tehtiin vanhojen sopimusten muu
tokset mukaan lukien yhdeksän. Ve
sialueifa koskevia vuokrasopimuk
sia tehtiin kuusi; hylättyjä hakemuk
sia oli kaksi.

Yleiset vesialueet

Mädin hedelmäitystd Sarmilörven
kalan viijelylaitoksella.
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VESIEN HAITTAVAIKUTUSTEN TORJUNTA

lulvasuojelu
Tärkeimmät vireillä olevat tulvasuo
jeluhankkeet koskevat maatalouden
osalta Kyrönjoen yläosan ja Koke
mäenjoen keskiosan ja Loimijoen
alaosan viljelysalueita ja asutuksen
osalta Pudasjärven keskustaajaman
suojausto ijoen tulvilta.
Osittain rakenteilla oleva Kyrön

joen yläosan vesistötyö eteni katsel
mustoimituksesta vesioikeuden kä
sittelyyn. Kokemäenjoen keskiosan
ja Loimijoen alaosan vesistöjärjeste
lyyn myönnettiin vesi- ja ympäristö-
hallitukselle hakijanoikeudet, minkä
jälkeen hakemussuunnitelman laa
dinta käynnistyi kiireellisenä. Ke
vään 1989 vaikeiden Pudasjärven
tulvien jälkeen todettiin, että nykyis
ten tulvantorjuntomahdollisuuksien
lisäksi on selvitettävä mahdollisuu
det lijoen keskioson tulvasuojelun
tehostamiseen.

Koko piirihollinnosso käytettiin
kertomusvuonna tulvasuojelun
suunnitteluun vajaat 4 milj. mk.
Suunnittelutoiminta vähentyi entises
tään ja painottui voimakkaasti Vaa
san vesi- ja ympäristöpiirin alueelle.
Kertomusvuonna valmistui kaikki

aan kuuden rakennushankkeen
suunnitelmat. Niiden yhteinen kus
tannusarvio oli 12 milj. mk ja hyöty-
alue 1 300 ha. Tulvasuojelusuunni
telmia oli vuoden lopussa valmiina
yhteensä 36 hankkeesta, joiden to
teuttamiskustannuksiksi on arvioitu
yhteensä vajaat 90 milj. mk. Osalla
hankkeista on jo vesioikeuden lupa.
Hankkeet painottuivat selvästi Poh
janmaalle.

Rakenteilla oli 36 tulvasuojelu
hanketta, joihin käytettiin noin 31
milj. mk valtion varoja. Näistä kolme
hanketta saatiin päätökseen. Mer
kittävimmät rakenteilla olevat tulva
suojeluhonkkeet olivat:

Kustannus- Myönnetty
arvio 1989
(valtion
osuus)
milj, mk milj, mk

Kyrönjoen
vesistö
talous-
suunnitelma 260,0 10,0
Kai a joen
keskiosan
järjestely 64,2 3,0
Urpaianjoen
järjestely 15,1 2,0

Peruskuivatus
Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnit
telemat ja toteuttamat peruskuiva
tustyöt ovat viljelyalueiden valtaoji
tuksia ja puronperkauksia, joiden
tarkoituksena on pienehköjen tulva-
alueiden poisto, kuivatussyvyyden
lisääminen maan kantavuuden pa
rantamiseksi sekä saloojitusedelly
tysten luominen ja nykyisten salo
ojien toimivuuden turvaaminen. Sa
laojituksen määrä on viime vuosina
ollut noin 32 000 ha/a painopisteen
siirtyessä vähitellen Etelä-Suomesta
Pohjanmaalle ja Järvi-Suomeen.
Peruskuivatustyöt suunnitellaan

vesi- ja ympäristöpiireissä maan
omistajien tekemän, vesilain mukai
sen ojitustoimitushakemuksen pe
rusteella.
Vesi- ja ympäristöpiirit lähettivät

maataloushallinnolle rahoituskäsit
telyyn 131 hankkeen suunnitelmat.
Myönteinen rahoituspäätös tehtiin
140 hankkeesta, joiden kustannus-
arvio oli yhteensä 22 milj. mk. Hank
keista 113 oli ns. osakastöitä (11,6
milj. mk) ja 27 vesi- ja ympäristöhal
linnon toteutettaviksi tulevia töitä
(10,6 milj, mk). Rahoitettujen kuiva
tussuunnitelmien hyötyala oli yh
teensä noin 5 950 ha, josta pellon
osuus oli 92 %. Kertomusvuoden lo
pussa oli rahoituskäsiifelyssä 135
hankkeen suunnitelmat, joiden yh
teinen hyötyalo oli 31 000 ha ja kus
tannusarvio 37 milj. mk.

Peruskuivatustöihin oli käytettä
vissä vuoden aikana avustusvaroja
10 milj. mk ja lainavaroja 8 milj, mk.

Syksyn 1989 tilanteen mukaan oli
maanomistajien vireille panemia
hankkeita hyötyalaltaan 85 000 ha
ja ja kustannuksiltaan 315 milj. mk
vastaava määrä. Nykyisillä määrä-
rahoilla näiden toteuttamiseen kului
si 15 vuotta.

Vesi- ja ympäristöpiirit valvovat
peruskuivatustöiden kunnossapi
toa. Tarkastuksia tehtiin 247 koh
teessa, joissa oli kunnossapidettä
viä uomia yhteensä 1 430 km. Hank
keiden hyötyala oli yhteensä 29 000

Työmäärärahat hanketyypeittäin
vuoden 1 989 kustannustasossa

fl Kuivatus- ja turvetyöt
IW Vesistötyöt

ha.

EMuut
E Kalatalous
E Vesihuolto

Milj, mk
200

150

100

71 75 80 85 89
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Turvetuotantoalueiden

.4.,. .

t•. -.

Vesi- ja ympärisföpiirit suunnittelevat
ja toteuttavot turvetuotantoalueiden
kuivatus-, vesiensuojelu- ja tietöitä
valtioneuvoston 14.6.1984 antaman
päätöksen nojalla. Hankkeet pan
naan vireille turvetuottajien aloit
teesta ja niitä rahoitetaan yksin
omaan työllisyysvaroin. Kertomus-
vuonna suunnitteluun käytettiin 3,0
milj. mk ja rakentamiseen noin 23
milj. mk. Hankkeet keskittyivät Ou
lun vesi- ja ympäristöpiiriin, mutta
niitä oli useita myös muilla työllisyys-
varojen käyttöalueilla Pohjois- ja Itä-
Suomessa.
Merkittävin suunnittelutyö koskee

Pudasjärvelle vireillä olevan turve
lauhdutusvoimalaitoksen tarpeisiin
valmisteltavia soita, joista on
12.2.1987 annettu erillinen valtioneu
voston päätös. Hankekokonaisuu
den kustannusarvio on 80 milj. mk.
Valtaosa erillisistä suunnitelmista on
valmiina tai laadittavina, mutta aloit
tamattomat työt voidaan yleensä
käynnistää vasta, kun ne ovat saa
neet vesioikeuden luvan.
Kertomusvuonna valmistuivat 10

suon kuntoonpanosuunnitelmat, joi
den kustannusarvio on yhteensä
noin 20 milj. mk ja tuotantoala 1 650
ha. Rakennustyöt valmistuivat 11
suolla. Valmistuneiden töiden kus
tannukset olivat yhteensä noin 22
milj. mk ja tuotanfoala 1 200 ha.

1

kuntoonpano

Salaojituksen määrä on viime vuosina
ollut noin 32 000 hala painopisteen
siirtyessä vähitellen Etelä-Suomesta
Pohjanmaalle ja Järvi-Suomeen.
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YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTA

Öljy- ja kemikaali
vahinkojen torjunta
Vesi- ja ympäristöhallituksen öljyva
hinko- ja erityistilannepäivystyksellä
oli vuoden aikana yhteensä 39 päi
vystysta pa u sta:
O merellä havaittuja
öljypäästöjä 12

O alusten karilleajoja 11
O alusten yhteentörmäyksiä 2
O kansainvälisiä hälytys
harjoituksia 3

O muita, esim, maa-alueiden
öljy- tai kemikaalivahinkaja 11

Merkittäviä alusten öljy- tai kemi
kaalivahinkoja ei sattunut. Vesi- ja
ympäristöhallituksen päivystäjä
määräsi kahdessa karilleajotapauk
sessa valtion öljyntorjunta-aluksen
varmistamaan karilta irroituksen.
Oljyntarjunta-alus Halli osallistui Itä
meri-sopimusvaltioiden yhteiseen
Kalmarissa Ruotsissa 4.10.1989 pi
dettyyn öljyntorjuntaharjoitukseen.
Lisäksijä rjestettiin kotimaisia harjoi
tuksia ja öljyntorjuntalaitteiden tes
tauksia. Kuntien ilmoitusten mukaan
koko maassa sattui yhteensä noin
2 800 öljyvahinkoa.

Vesi- ja ympäristöhallitus antoi öl
jyvahinkojen torjunnasta neljä ohjet
ta
0

0
Öljyvahinkojen torjunta kunnissa
Vähintään 100 m3:n öjyvarasto
jen sekä eräiden satamien ja te
lakoiden öljyvahinkojen torjunta

O Vesi- ja ympäristöpiirien tehtävät
öljyvahinkojen torjunnassa

O Oljyvahinkojen torjuntaveneka
luston määrittelyt.

Kertomusvuonna valmistuivat seu
raavat vesi- ja ympäristöhallinnan ti
laamat tutkimukset:
O Tutkimus alusten öljytankkien tyh

jentämismahdollisuuksista karil
le-ajotila nteessa

O Tutkimus öljyä hajoittavien kemi
kaalien (dispersanttien) ominai
suuksista ja myrkyllisyydestä
murtovedessäja kylmissä olo
suhteissa.

Lisäksi käynnistettiin syksyllä 1989
yhteistyöprojekti operatiivisen mallin
kehittämiseksi veden ja jäiden liik
keiden ennustamiseksi öljy- ja kemi
kaalionnettomuuksien torjuntaa ja
meripelastusta varten.
Suomen korvaushakemus neu

vostoliittolaiselle osapuolelle ja
edelleen kansainväliselle rahastolle
MT Antonio Gramscin 6.2.1987 aihe
uttaman öljyvahingon torjuntakus
tannuksista hyväksyttiin 9,7 milj.
mk:n määräisenä. Korvaus makse
taan, kun myös muiden osapuolten
korvaushakemukset on vastaavasti
hyväksytty.

Vesi- ja ympäristöhallitukselle ti
lattiin sukelluslaite laivahylkyjen öljy
vahinkovaaran selvittämistä varten
ja vettä raskaampien öljylaatujen ja
kemikaalien sekä uponneiden vaa
rallisten esineiden vahinkotapaus
ten varalle. Laite otetaan käyttöön
keväällä 1990 ja sitä voidaan käyt
tää muussakin ympäristöntutkimuk
sessa. Lisäksi tilattiin aluksen keu
laan asennettava jääolosuhteisiin
tarkoitettu öljynkerääjä. Tämä lajis
saan ensimmäinen ns. jääkeula val
mistuu viimeistään 30.3.1991.

Tulva ntorl unta
Vuoden alkupuoliskolla vesivarat
olivat hyvin runsaat. Tämä edellytti
säännöstelyjen tehokasta käyttöä
tulvien torjumiseksi. Myös lumiva
rasto kasvoi talven kuluessa Itä- ja
Pohjois-Suomessa paikottain ennä
tyksellisen suureksi. Talvi oli poikke
uksellisen leuto. Tämän seuraukse
na vahingollisia hyydetulvia ja vai
keita jää pato ja ei sanottavasti synty
nyt. Poikkeuksellisen aikainen jäiden
lähtö ja ruuhkautuminen kiinteää
meren jäätä vasten aiheutti kuitenkin
esim. Salonjoessa jääpatotulvien
seurauksena vahinkoja. Säkylän Py
häjä niellä tulvahuipun aikana sattu
nut myrsky ajoi jäälauttoja rannoille,
mistä aiheutui vahinkoja. Avaveden

Poikkeukselliset tulvavahingot ja
maksetut korvaukset yksityisille
vuoden 1989 kustannustasossa
(v. 1989 korvauspäätökset tekemättä)
Milj, mk
25

20

15

10

5

75 7677787980 81 82 83 848586878889
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Oili-luokan älyntorjunta-alukset, joita on yhteensä 4 kpl,
ovat merenkulkuhallituksen omistuksessa. Normaaliaikana
niitä käytetään väylänhoitotöihin.

aikaisten tulvien vahingot jäivät var
sin pieniksi. Lumen sulaminen huo
mattavasti tavanomaista aikaisem
min aiheutti ongelmia useiden sään
nöstelyjen käytössä, koska tulvave
sille ei ollut vielä ehditty saada jär
vissä riittävästi tilaa.
Säännöstelyillä kyettiin tulvava

hinkojen määrää pienentämään
huomattavasti. Lappajärvellä tulva
huippua alennettiin säännöstelyllä
lähes 50 cm. Poikkeusjuoksutusten
avulla Saimaan tulvahuippu jäi noin
30 cm ja Pielisen tulvahuippu noin 10
cm luonnonmukaista alemmaksi.
Näin pystyttiin estämään arviolta 20
milj. mk:n lisävahinkojen syntymi
nen.

Yksityisille aiheutuneet tulvava
hingot edustavat valtaosaa koko
maan tulvavahingoista. Kertomus-
vuonna yksityisten tulvavahingot oli
vat vain noin 4 milj. mk, mikä on
55 % jakson 1974-1989 keskimää
räisistä vuotuisista vahingoista.

Vuoksen vesistömallien ja Sai
maan alueen tulvantorjunnan toi
mintasuunnitelman laadinta jatkui.
Jälkimmäiseen liittyen valmistui Pieli
sen rantojen teollisuuden tulvava
hinkoarvio. Kymijoen vesistön tul
vantorjunnan ja käyttötoiminnan ke
hittämiseksi valmistui Päijännettä
koskeva tulvavahinkoselvitys ja Ko
kemäenjoen vesistössä selvitettiin
samassa tarkoituksessa Keurusse
Iän ja Kuoreveden tulvavahingot.

Patoturvallisuus
Patoturvallisuuslain (413/84) piiriin
kuuluvat kaikki yli 3 m:n korkuiset
padot. Kertomusvuonna tällaisia ve
sistöpatoja oli noin 350 ja jätepatoja
noin 100. Patoja, jotka onnettomuu
den sattuessa saattavat aiheuttaa
vaaran ihmishengelle tai terveydelle
tai huomattavan vaaran ympäristöl
le tai omaisuudelle, eli ns. P-patoja
oli yhteensä 36. Näistä 11 oli valtion
omista mia.

Lain edellyttämät patojen turvalli
suustarkkailuohjelmat valmistuivat
jo vuoden 1988 aikana. Vuoden
1989 loppuun mennessä vesi- ja ym
päristöhallitus ja -piirit olivat hyväk
syneet yhteensä noin 60 % näistä
P-patojen tarkkailuohjelmista.
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VESISTÖJEN KÄYTTÖTOIMINTA

Saannöstely ja
poikkeusluvat
Vuoden 1989 alussa olivat suurimpi
en säännösteltyjen järvien veden
pinnat hieman keskimääräistä
alempana. Sen sijaan vuoden 1987
loppupualelta lähtien poikkeuslu
valIo säännöstellyn Saimaan veden-
pinta oli noin 25 cm ajankohdan
keskivedenkorkeuden yläpuolella,
mutta kuitenkin lähes 40 cm luon
nonmukaista korkeutta alempana.
Myäs luannanmukaisessa Pielises
sä vedenpinta oli noin 20 cm keski
määräistä ylempänä.
Alkuvuoden suuresta lumimää

rästäla ennätyksellisen runsaista
sademääristä johtuen painottui
sää nnöstelyjen käyttö edellisten
vuosien tapaan tulvavahinkojen es
tämiseen ja vähentämiseen. Keski
määräistä suuremmilla juoksutuksil
la pyrittiin säännösteltyihin järviin
saamaan riittävästi varastotilaa, jot
ta lumen sulamiskaudella voitaisiin
estää vahinkojen syntyminen niin
säännösteltyjen järvien ja altaiden
ranta-alueilla kuin myös niiden ala
puolisilla vesistönosilla.
Talven leutous yhdessä runsaitten

sateitten kanssa lisäsi jokien virtaa
mat jo talvella poikkeuksellisen suu
riksi. Tässä tilanteessa lisä juoksutuk
set säännöstellyistä järvistä olisivat
aiheuttaneet tavallista aikaisempia
tulvovahinkoja alapualisissa vesis
tönosissa. Mm. Kymijoella ei lisä
juoksutuksia tästä syystä toteutettu-
koon, mikä lisäsi loppukevään ja
alkukesän tulvariskiä. Säännöstele
mättömän Pielisen kevättulvan en
nakoitiin muodastuvan ilman sään
nöstelytoimenpiteitä niin vahingolli
seksi, että sen säännöstelemiseksi
haettiin poikkeuslupa. Myös Kemi
järvelle haettiin poikkeuslupoa ola-
puolisen jokivarren tulvavahinkojen
vähentämiseksi, mutta kun Lapin en
nätyksellinen lumimäärä suli kah
dessa vaiheessa, hakemus peruu
tettiin ennen asian vesioikeudellista
käsittelyä.
Säännöstelyjen käytön kannalta

kevään tulvatilanne kärjistyi huhti-
toukokuun vaihteessa, jolloin sattu

neet erittäin runsaat sateet aiheutti
vat tulvavahinkoja erityisesti Pohja n
maalla. Myös Päijänteellä ja Kymijo
ella aiheutui jonkin verran tulvava
hinkoja, koska Päijänteen varastati
la oli siihen mennessä jouduttu jo
täysin käyttämään lumesta vapau
tuneille sulamisvesille ja sulamisjok
san sademäärille.

Keväifulvon jälkeen vesitilanne
säännöstellyissä vesistöissä norma
lisoitui lämpimän kesän ansiosta no
peasti, eikä varastotilan aikaansaa
minen syyssateita yo rten tuottanut
ongelmia. Uudeksi ongelmaksi
muodostui sen sijaan syksyn poikke
uksellinen kuivuus, mistä syystä ve
denpinnat alenivat jatkuvista juok
sutuspienennyksistä huolimatta
alemmaksi, kuin mihin 1980-luvulla
oli totuttu. Syyskuun lopussa voitiin
kaksi vuotta kestänyt poikkeusjuok
sutus Saimaosta lopettaa. Poikkeus
juoksutuksen avulla saatiin Saimaan
rantojen tulvavahinkoja pienenne
tyksi kahtena kesänä yhteensä arvi
olta 50 milj, mk:n edestä. Juoksutuk
sista aiheutui kuitenkin energiatuo
tannon pienentymistä, mistä Neu
vostoliitolle maksettava korvaus tu
lee olemaan noin 11 milj. mk. Kerta
musvuoden lopussa olivat suurim
mat säännöstellyt järvet Oulujärveä,
Kemijärveä ja Inaria lukuunottamat
ta noin 20 cm ajankohdan keski
määräistä korkeutta alempana.
Vesistöjen käyttötoiminnan edel

leen kehittämiseksi hankittiin kerta
musvuoden aikana neljä uutta auto
moattisto havaintoasemaa, joilta
vedenkorkeus- ja virtoamatiedot
saadaan välitetyksi lähes reaaliai
kaisina vesi- ja ympäristöhallinnon
tietokoneille ja siten myös säännös
telyjen käyttöä hoitaville henkilöille.
Vuoden lopussa oli tällaisten auto
maattiasemien kokonaismäärä 28.
Käyttötaiminnan tietojärjestelmän
kehittämistä jatkettiin ja vesistökoh
toiset savellukset otettiin käyttöön
Päijänteen ja Kymijoen sekä Inarin
säännöstelyjen käyttötoiminnassa.
Säännöstelyä tai voimalaitoksen

käyttöä koskevia hakemusasioita oli
piireissä käsiteltävänä yhteensä 22;
näistä oli niille delegoitu 14.

Velvoitteiden hoito
Vesioikeudellisiin säännöstely- tai
voimalaitaspäätöksiin perustuvassa
vesistöjen velvaiteta rkka il ussa ta rk
kailuvelvollisia ali yhteensä 52. Eni
ten (18) näitä oli Keski-Suomen vesi
ja ympäristöpiirissä, kun taas Turun
ja Tampereen piireissä tähän ryh
mään kuuluvia ei ollut lainkaan.
Vesi- ja ympäristöhallitus on valti

on vesistöhankkeiden vesioikeudel
lisissa lupa päätöksissä velvaitettu
toisaalta seuraamaan hankkeiden
vaikutuksia mm. vesiympäristöön ja
toisaalta kompensoimaan aiheutet
tuja vahinkoja toimenpitein, esim.
kolanpoikosten istutuksin. Hankkei
den vaikutuksia arvioitiin, vesistöjä
hoidettiin ja hoitotoimien tuloksia
selvitettiin yhteistyössä tutkimuslai
tosten, korkeakoulujen ja hankkei
den hyödynsaajien kanssa. Käyttö
ja hoitotoiminnan tietojärjestelmään
kuuluva lupa- ja velvoiterekisteri
otettiin käyttöön.
Kalatalaudellisen hoidon velvoi

tetarkkailujen lisäksi tehtiin Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen
kanssa selvitys mm. järvitaimenen is
tutuskoon vaikutuksesta istutustulok
seen sekä aloiteifiin säännösteltyjen
vesistöjen siikakantojen hoito-ohjei
den laatiminen. Järvien säännöste
lyn kolotaloudellisia vaikutuksia ku
vaavon mallin kehitystyötä jatkettiin
keskittymällä asamallien kuvauksen
tarkentamiseen. Kalateiden toimi
vuutta sekä niiden biologisia jo kala-
taloudellisia edellytyksiä selvitettiin
yhteistyössä Kuopion yliopiston ja
vaimayhtiöiden kanssa.
Velvoitteiden hoitoon, rakenta

misvelvoitteet pois lukien, kohdistui
valtion tulo- ja menoarvion varoja
vuonna 1989 yhteensä 4,8 milj. mk.
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Joki jääprojekti
Kansainvälisestikin merkittävä vesis
töjen käyttötoimintaa palveleva tu
los saatiin vuonna 1985 aloitetulla ja
vuonna 1989 loppuun saatetulla jo
kijääprojektilla. Projektin, jonka ko
konaiskustannukset olivat 2,5 milj.
mk, toteuttivat Suomen Voimalaitos-
yhdistys r.y., useat vesivoimayhtiöt ja
kauppa- ja teollisuusministeriö yh
dessä vesi- ja ympäristöhallituksen
kanssa asiantuntijanaan Insinööri-
toimisto Reiter Oy.
Havaintoaineisto kerättiin kolme

na talvena 40-60 km pitkiltäjokijak
soilta Kymijoella, Kalajoella, lulujo
eila ja Kemijoen sivujoella Kitisellä.
Uutta tekniikkaa hyödynnettiin mo
nipuolisesti ja sitä kehiteifiin projek
tin yhteydessä usealla taholla.

Projekti tuotti matemaattisen joki
jäämallin, jolla voidaan laskea ve
den jäähtyminen, jääkannen muo
dostuminen, jään paksuneminen ja
oheneminen sekä ääkannen vaiku

tus vedenkorkeuteen. Jääpatojen
muodostumista ei voitu maliittaa,
koska perustaksi kel paava teoria
vielä puuttuu. Mallia voidaan kui
tenkin käyttää myös ennakoimaan
jäiden lähtöä ja arvioimaan jääpa
toriskiä.
Jokijäämallia on kokeiltu hyvin tu

loksin seuraaviin käytän nön sovellu
tuksiin:
O Oulujoen Merikosken padotus

korkeuden nosto
O Perhonjoen järvien lämpövaras

ton hyväksikäyttö
O Seinäjoen turvevoimalan vaiku

tukset Kyrönjoen jääoloihin
O Pekingin Jing Mi -vesihuoltoka

navan talviaikainen käyttö.

Projektissa kehitetty jokijäämalli
on tarkoitettu käytettävä ksi aina km
vesistöjen talviajan käyttötoiminnan
suunnittelussa, vesistöhankkeiden
ympäristövaikutusten arvioinnissa ja
ilmastonmuutosten vaikutusten sel
vittämisessä.

Velvoitteiden hoito

Istutettu jen kalojen määrä
Miil. kpl
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Ioimenpidevelvoäteiden kustannukset
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TUTKIMUS JA SEURANTA

Toiminnan painoaloja kertomus-
vuonna olivat vesivarojen määrän ja
tilan seuranta, ilman epäpuhtauksi
en ja maatalouden vesistö- ja poh
javesivaikutusten tutkimus sekä jäte
huolto- ja kemikaalitutkimus. Kerta
musvuonna aloitettiin luonnonsuoje
lututkimus, jota varten vesien- ja ym
pä ristöntutkim uslaitokseen perustet
tiin luonnonsuojelututkimusyksikkö.
Happamoitumistutkimuksen (HAP
RO) rinnalla alkoi myös ilmastomuu
tosten vesistö- ja pohjavesivaikutus
ten selvittäminen. Ym päristötietojär
jestelmän (YTJ) rakentaminen ja ym
päristön yhdennetyn seurannan
suunnittelu sekä aluelaboratoriojär
jestelmän valmistelu olivat tärkeim
piä erityisistä kehittämishankkeista.
Loppuvuodesta Helsingin Hakunin
maalle valmistunut vesi- ja ympäris
töhallituksen oma laboratorioraken
nus tarjosi uudet puitteet kemialli
sen, biologisen ja mikrobiologisen
tutkimuksen sekä jätteidentutkimuk
sen järjestämiselle.

Kertomusvuotta edeltävä vuosi oli
ollut lukuisten vesi- ja ympäristöhal
linnon tutkimusta koskeneiden kan
nanottojen aikaa. Tällöin ilmestyivät
valtioneuvoston eduskunnalle anta
ma ympäristöpoliittinen selonteko,
vesi- ja ympäristöhallituksen tutki
musta käsitelleen ns. tutkimushallin
totyöryhmän mietintö, vesi- ja ympä
ristö piirien tutkimustyöryhmän - VYT
11-työryhmän - mietintö sekä vesi- ja
ympäristöhallinnon tutkimustoimin
nan kansainvälinen arviointi. Eri
kannanottojen ehdotuksia ryhdyttiin
toteuttamaan keMomusvuonna.

Koti- ja ulkomaisen tutkimusyh
teistyön merkitys on vuosi vuodelta
kasvanut. Vesi- ja ympäristöhallituk
sella oli kertomusvuonna kotimaas
sa erityiseen yhteistyösopimukseen
perustuvaa tutkimusyhteisty5tä
Geologian tutkimuskeskuksen, Il
matieteen laitoksen, Kaupunkiliiton,
Oy Keskuslaboratorio Ab:n, maan
mittaushallituksen, Merentutkimus
laitoksen ja Valtion teknillisen tutki
muskeskuksen kanssa. Kansainväli

sessä tutkimusyhteistyössä pääpai
no oli naapurimaiden kanssa ja Itä
meren piirissä tehtävässä työssä eri
tyisesti Itämeren suojelusopimuksen
velvoitteiden täyttämisessä. Muussa
kansainvälisessä yhteistoiminnassa
oli keskeisimmällä sijalla happamoi
tumisen ja ilmastomuutosten vaiku
tusten tutkimus: syyskuussa Helsin
gissä järjestettiin WMO:n aloitteesta
laaja Water and Climate -konferens
si, jonka järjestelyistä vesi- ja ympä
ristöhallitus vastasi.
Vesien- ja ympäristöntutkimuslai

toksen julkaisutoiminta vesi- ja ym
päristöhallinnon omien sarjojen ul
kopuolella sisälsi artikkeleita seu
raavasti:
O kansainväliset sarjat ja konferens
sijulkaisut 48
O suomalaiset sarjat, ammatti-, viik
ko- ja sanomalehdet 79

Hydrologinen tutkimus
Hydrologinen seuranta ja tutkimus
jatkuivat laajuudeltaan likimain enti
sellään, mutta lukuisat uudet tehtä
vät syrjäyttivät osittain entisiä. Tämä
näkyi hydrologian toimistossa mm.
eräiden palveluiden hidastumisena.
Hydrologisen kierron seuranta on

välttämätöntä sekä varsinaiselle tut
kimukselle että palvelutehtäville.
Hydrologiset havaintoverkot, sikäli
kuin ne on hyviksi havaittu, on syytä
pitää varsin vakinaisina. Kehittyvä
tekniikka muuttaa kuitenkin seuran
nan tapoja. Nopeimmin on kehitty
nyt reaaliaikainen hydrologinen
seuranta; automaattiasemia oli vuo
den lopussa käytössä 28. Kaikkiaan
eri tekniikoin varustettuja hydrolo
gisten muuttujien havaintopisteitä oli
seurannassa noin 1 500.
Varsinaisen hydrologisen tutki

muksen kohteet vaihtuvat uusien tut
kimusta vaativien ongelmien tulles
sa esiin, tutkimustekniikoiden kehit
tyessä ja yhteiskunnan tarpeiden
muuttuessa. Veden kiertokulun mer
kitys ilmastolle kävi selvästi ilmi syys
kuisessa Water and Climate -konfe

rensissa. Konferenssin järjestelyvas
tuu oli myös tunnustus Suomessa ke
rätyille pitkäaikaisille hydrologisille
havaintosarjoille.
Aloitettu jen ilmastomuutostutki

musten lisäksi kehitettiin mm. edel
leen käytännön tarpeita palvelevia
hydrologisia malleja. Kokemäenjo
en keskijuoksulle kehitettiin hydrauli
nen malli ja Ahtävänjoen alajuok
sulle vedenlaatumalli. Happamoitu
mistutkimukseen liittyvät hydrologi
set selvitykset saatettiin päätökseen.
Edelleen kehitettiin maa-, pohjavesi
ja routatutkimuksia. Selvitykset reaa
liaikaisen aluehaihdunnan määrittä
miseksi nykyaikaisella tekniikalla jat
kuivat. Laajaa selvitystä Suomen sa
de- ja lumioloista valmisteltiin.
Valuma-alueiden numeerinen re

kisteri valmistui ja ensimmäinen ve
sistöaluekartta mittakaavassa 1:400
000 saatiin painokuntoon. Numee
risto järvirekisteriä ryhdyttiin kokoa
maan. Edelleen jatkuvia tehtäviä oli
vat järvien syvyyskartoitus sekä mo
net pa Ivelututkimu kset kuten esimer
kiksi laitoskalibroinnit ja tulvien tois
tuvuuden määrittäminen.

Veden laadun tutkimus
Veden laadun tutkimuksen paino-
alueita olivat maataloudesta vesis
töihin tuleva ravinnekuormitus ja sen
vesistövaikutukset, ilman epäpuhta
uksien vesistövaikutukset sekä bio
logiset tutkimukset.
Vuonna 1988 aloitettua yhteistut

kimusprajektia “Maatalous ja vesien
kuormitus” )MAVERO) jatkettiin.
Osaprajekteissa selvitettiin sekä ko
keellisesti että matemaattisten malli
en avulla viljelymenetelmien ja suo
javyöhykkeiden vaikutuksia pelloilta
vesistöihin huuhtoutuvaan ravinne
kuormitukseen. Edelleen tutkittiin
pelloilta vesiin joutuvan fosforin
käyttökelpoisuutta leville. Lisäksi tut
kittiin maatalouden osuutta vesien
rehevöitymisessä, arvioitiin kuormi
tuksen suuruutta, kuormituksen ve
sistövaikutuksia sekä selvitettiin
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mahdollisuuksia pienentää eroosio
faO

Happamoitumistutkimusten pää
paino oli tutkimustulosten käsittelys
sä ja raportoinnissa. Tuloksia julkais
tiin alan kansainvälisissä ja kotimai
sissa sarjoissa. Lisäksi julkaistaan
kirja “Hapto Report on Acidificafion
in Finland”, johon projektin tulokset
on kooffu. Happamoitumisprajektin
aikana Suomessa järjestelyn kan
sainvälisen kokouksen esitelmät jul
kaistiin kirjassa “Regional Acidificati
on Modeis: Geographic Extent and
Time Development”. Kirjassa esitel
lään happamoitumisen ja muiden il
man epäpuhtauksien vaikutusten
arviointiin kehitettyjä matemaattisia
malleja.

Biologisen ja mikrobiolagisen tut
kimuksen edellytyksiä organisaati
ossa paransivat huomattavasti Ha
kuninmaalle valmistuneet uudet ti
lat. Biologisissa vesitutkimuksissa

keskityttiin kasviplanktoniin, perify
toniin, sinileviin, kalatutkimuksiin,
mm. kalojen käyttöön veden laadun
indikaattareina, sekä rannikkovesi
en tutkimiseen jatkamalla mm. Itäi
sen Suomenlahden tutkimuksia.
Mikrobiologisissa tutkimuksissa ke
hitettiin vesihygienian tutkimusme
netelmiä, tutkiifiin jokivesien hygiee
nistä laatua sekä asallistuttiin kan
sainväliseen mikrobiologisten tutki
musmenetelmien standardointUn.

Yhieistutkimusprolektissa “Maatalous
ja vesien kuormitus” selvitetdön mm.
suoiavyöhykkeiden vaikutuksia pelloil
ta vesistöihin h uuhtoutuvaan ravinne
kuormitukseen.
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Luonnonsuojelututkimus laajentui
voimakkaasti. Kertomusvuoden
alussa vesi- ja ympäristöhallituk
seen muodostettiin tutkimusyksikkö
tekemään Iuonnonsuojelututkimuk
sia ja -selvityksiä. Yksikkö vastasi
ekologisen luonnonsuojelun, ulkoi
lun ja muuta luonnon virkistyskäyt
töä koskevan tutkimuksen pitkään
teisestö kehittämisestä. Luonnon
suojeluyksikön keskeisiä tutkimus-
alueita olivat mm. uhanalaisetlajitja
metsien ekologia.

Vesiteknillinen tutkimus
Vedenhankintaan liittyvissä tutki
muksissa keskityifiin erityisesti poh
javeden laatuun ja käsittelyyn. Tutki
mus raudan ja mangaanin esiintymi
sestä pohjavedessä ja sen biologi
seen käsittelyyn vaikuttovista teki
jöistä saatiin päätökseen. Työstä
valmistui väitöskirja “Iron and man
ganese in groundwater in Finland:
Occurence in glasifluvial aquifers
and removal by biofiltration”. Yksit
täistalouksien käyttämän kaivove
den laatua, sen vaihteluita sekä
heikkolaatuisen kaivoveden osuut
ta, syitä ja parantamismahdollisuuk
sia selvitetään valtakunnallisessa
kaivovesitutkimuksessa. Työstä val
mistui esitutkimus, joka koski kaivo
vesien happamoitumista Suomessa.
Pohjaveden laatua ja sen huonone

]ätkäläärä on metsiemme lahopuulla
elävä kovakuoriainen. Monet muut la
hopuulla elävät kovakuoriaiset ovat
tulleet uhanalaisiksi. Uhanalaisten lali
en ia uhanalaistumisen yleinen tutki
minen on myäs vesi- ja ympäristähal
linnon uusia tehtäviä. A

Toimintansa aloittaneen Iuonnonsuoje
lututkimusyksikän ensimmäisiä suurteh
täviä oli käynnistää aarniometsiemme
kadoitus ja tutkimus. Sinivuoren luon
nonpuisto edustaa jo suoleltua aarnio-
metsää. 7

Luonnonsuojelututkimus
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misen estämistä selvittelee myös tut
kimus peltolannoituksen vaikutuk
sesta pohjaveden typpipitoisuuteen.
Teollisuusjätevesitutkimus painot

tui metsäteollisuuden jätevesien kä
sittelyyn. Viime vuosina käyttöön
otettuihin aktiivilietelaitoksiin kohdis
tuvassa tutkimuksessa todettiin näi
den toimivan tyydyttävästi orgaani
sen aineksen poiston suhteen. Ra
vinnepäästöjen osalta menetelmis
sä on vielä parannettavaa. Kokeelli
sessa tutkimu ksessa keskityttiin eri
tyisesti fosforin ja hitaasti hajoavan
orgaanisen aineksen käyttäytymi
sen tutkimiseen aktiivilieteprosessis
sa.

Kalanviljelylaitosten jätevesien ja
lietteiden käsittelyssä tutkittiin flotaa
tiosuodatuksen mahdollisuuksia
pienoispuhdistamokokein.
Turvetuotannon vesiensuojelutek

nologian kehittämisprojekti on saatu
kenttätutkimusten osalta päätök
seen. Tutkimuksia on tehty vuosina
1987-1989 kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön, vesi- ja ympäristöhallin
non ja turvetuottajien yhteistyönä.
Kehittämistyössä on pyritty paranta
maan käytössä olevia vesiensuoje
lutoimenpiteitä sekä kehittämään
uusia ratkaisuja, joilla valumavesis
tä voidaan poistaa kiintoainekuor
mituksen lisäksi liuennutta humusta
ja ravinteita. Alustavien tulosten mu
kaan pintavalutus saattaa olla mo
nilla alueilla käytäntöön soveltuva
ratkaisu. Turvetuotannon vesiensuo

Peltoviljelyn aiheuttaman vesistö
kuormituksen vähentämistä viljely
teknisin keinoin alettiin tutkia täysi
painoisesti Aurajoen koekentällä.
Tutkimuksen tavoittena on selvittää
pellon pintaeroosion ja pintavalun
tojen mukana kulkeutuvan fosforin
riippuvuus muokkaustavoista ja kas
vivalinnoista. Pintavaluntojen ko
koamiseksi kehitettiin uusi keräinjär
jestelmä. Peltojen kuivatustilatutki
mu ksen kenttätutkim ukset aloitettiin
kuuden vesi- ja ympäristöpiirin alu
eella. Tutkimus laajenee vähitellen
kattamaan koko valtakunnan. Mo
lemmat edellä mainitut tutkimukset
liittyvät laajaan “Maatalous ja vesi
en kuormitus” -yhteistyöprojektiin,
MAVEROon.

Jötehuollon tutkimus
Jätehuolto on vesi- ja ympäristöhal
linnon kasvava lakisääteinen tutki
mus- ja asiantuntijatoiminnan alue.
Tämänkin toiminnan osalta parani
vat tutkimusedellytykset huomatta
vasti Hakuninmaan uusien tilojen
myötä. Jätetutkimuksessa on edel
leen panostettu jötteiden ympäristö-
vaikutusten ja -riskien sekä niiden
hallinnan tutkimukseen. Useimmat

jätehuoltotutkimuksen projektit ovat
käsitelleet kaatopaikkoja: riskikaa
topaikkoja, malli- ja tutkimuskaato
paikkoja, jäifeiden kaatopaikkakel
poisuutta ja kaatopaikkojen suoto
vesiä. Riskikaatopaikkatutkimuksen
viimeisenä kenttätyövuonna keski
tyttiin syventäviin kohdetutkimuksiin
ja laajan loppuraportin valmiste
luun. Malli- ja tutkimuskaatopaikka
hankkeessa tehtiin täydentäviä pe
russelvityksiä ja selvitettiin laa jem
minkin kaatopaikkateknologian tut
kimus- ja kehitystyötä. Jätteiden
kaatopaikkakelpoisuuden arviointi-
menetelmiä koskeva hanke saatiin
päätösvaiheeseen. Loppuraportissa
tarkastellaan vaiheittain arviointi
prosessia, jätteiden ja kaatopaikko
jen ominaisuuksia ym. päätöksente
koon vaikuttavia tekijöitä sekä esite
tään suosituksia arviointikriteereistä
ja tietoja tärkeistä erityisjätteistä.
Muissa jätetutkimushankkeissa

laadittiin perusteellinen arviointi ai
ka isemmasta tutkimu ksesta jättei
dentutkimuksen kehittämisohjelmaa
varten sekä raportoitiin kaivosjäte
patojen geoteknisiä ominaisuuksia
ja ympäristövaikutuksia koskeva tut
kimus. Kaatopaikkakaasua ja met
säteollisuuden jätteiden sijoittamista
koskevista projekfeista tehtiin suun
nitelmat ja aloitettiin esitutkimukset.

jelumenetelmiä on kuifenkin edel
leen kehitettävä ja selvitettävä mm.
pintavalutuskenttien toimivuuffa tut
kittua pidemmän käyttöjakson aika
na.

Jätetutkimuksessa panostetaan Iäftei
den ympäristävaikutusten la -riskien
sekä niiden hallinnan tutkimukseen.
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Maatutkim us
Maatutkimus sisältää vesi- ja ympä
ristöhallinnon geotekniset asiantun
tijatehtävät suunnittelussa, rakenta
misen valvonnassa, rakenteiden
kunnossapidossa sekä valvonta- ja
katselmustoiminnossa. Suurin osa
tehtävistä liittyy suoraan vesi- ja ym
päristöpiirien toimintaan. Lisäksi
maatutkimusryhmä toimii patotur
vallisuusvalvonnassa asiantuntija
yksikkönä rakenteellisissa kysymyk
sissä. Tämän toiminnan ohella teh
dään suunnittelumenetelmien kehit
tämiseen liittyviä tutkimuksia.

Kertamusvuoden suuri tehtäväko
konaisuus on ollut patoturvallisuus
selvitysten tarkastus kaikkien raken
teiden osalta. Uusien patojen osalta
avustettiin erityiskysymyksissä.
Maatutkimuksen asiantuntemusta
tarvittiin lisäksi patoturvallisuusjär
jestelyjen yleisessä kehittämisessä

Erillisiä tutkimusprojekteja olivat
pehmeikköpadot, patojen routasua
laus, kaivospadot ja pengerrysaluei
den painuminen. Kaivospatojen tut
kimuksen loppuraportti julkaistaan
vuonna 1990.

Laboratoriotoiminta
Labaratoriotoiminnan edellytykset
paranivat huomattavasti, kun sekä
vesien- ja ympärisfönfutkimuslaitos
että Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
saivat Hakuninmaalle uudet, ajan-
mukaiset laborotoriotilat. Tilojen
suunnittelussa on otettu huomioon
erikseen biologisen, kemiallisen,
mikrobiologisen ja geateknisen
analyysitoiminnan sekä jätehuollon
erityisvaatimukset. Biologisen labo
ratorion erityispiirteenä mainitta
koon, että sen kala-oltaisiin saa
daan makea vesi Päijänteestä, kos
ka laboratorioon on rakennettu vesi-
johto Silvolan tekoaltaasta.
Laboratoriotoiminta tapahtui

pääasiassa aikaisemman käytän
nön mukaisesti. Perusanalytiikka
tehtiin piirilaboratorioissa ja erityis
analytiikka ja menetelmäkehittely
vesien- ja ympäristöntutkimuslaitok

sen laboratorioissa. Laboratoriotoi
mintaa ollaan kuitenkin organisoi-
massa uudelleen ja kertomusvuon
na ns. aluelaboratoriotyöryhmä pyr
ki raportissaan luomaan suuntavii
vat tulevalle toiminnalle.

MetallianalytUkkaa tullaan siirtä
mään piirilaboratoriolle, erityisesti
aluelaboratorioille ja kertomusvuon
na kolmas piirilaboratorio (Oulu) sai
atomiabsorptiospektrometrin. Auta
maattinen analysaattori hankittiin
Kymen ja Oulun vesi- ja ympäristö-
piireihin.
Uusina mittalaitteina saatiin ioni

kromatogtafi ja karkean erotusky
vyn nestekromatogra{i. lonikroma
tografia käytetään anionien määri
tykseen ja sen avulla voidaan pois
taa humuksen aiheuttama häiriö.
Nestekromatografin avulla orgaa
nisten yhdisteiden analyysivalikoi
maan voidaan ottaa nyt myös po
laarisia yhdisteitä.
Maalaboratoriossa tehtiin 18 eri

tutkimushankkeesta otetuista maa-
ja jätenäytteistä 1 900 määritystä.
Hankkeista kolme kohdistui jäte
huollon tutkimuksiin. Niiden osuus
mää rityksistä oli 500. Kaivosnäyttei
den metallipitoisuusmääritykset teh
tiin Geologian tutkimuskeskuksen
laboratoriossa Kuopiossa.
Veden laadun tutkimuksessa tar

vittavien menetelmien standardoin
tia ja testausta jatkettiin yhteistyössä
muiden tutkimuslaitosten kanssa.
Vuoden loppuun mennessä oli vah
vistettu yhteensä 65 kemiallista, mik
robiologista ja biologista SES-stan
dardia.

Näytteenottopcikkojc
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60C

Määrityksiö
500

400
30(

71 75 80 85 89

32



VALVONTA JA KATSELMUSTOIMINTA

Valvonta
Yleistä etua valvovana viranomaise
na vesi- ja ympäristöhallinto antoi
vesioikeudellisissa hakemusasioissa
yhteensä 588 lausuntoa. Vesiensuo
jelua koskevia ennakkoilmoituksia
tarkastettiin 534 ja ne jakautuivat
seuraavasti:
O yhdyskunnat 8
O metsäteollisuus 7
O muu teollisuus 29
O kalankasvatus 59
O puun kyllästämät, öljy
säiliöt ym. 38

O kaatopaikat 19
O sikalat 290
O muut eläinsuojat 49
O turvetuotantoalueet 11
O muut kohteet 24

Vesilain ja sen nojalla annettujen
määräysten valvonnan osalta tilan
ne vastaa likipitäen aikaisempia
vuosia. Pitkäaikaista valvontaa
edellyttäviä kohteita on runsaat
20 000, joista vesioikeuksien anto
mien lupien nojalla toteutettuja
hankkeita on vajaat 6 000.
Lupaehtojen noudattamista kont

rolloitiin runsaalla 4 200 tarkastus
käynnillä ja noin 2 350 kontrollinäyt
teellä. Valvontatapauksia, joiden
selvittämiseen vesi- ja ympäristöhal
linto osallistui, oli vajaat 1 500. Rik
komuksista selvitettiin vuoden aika
na noin 320, uusia vesilain rikko
muksia tuli esiin vajaat 400. Rikko
muksia, joiden käsittely ol vuoden
lopussa kesken oli 240. Valvontata
pauksio, jotka edellyttivät vesi- ja

ympäristöhallinnon toimenpiteitä oli
1 350, ja ne jakautuivat seuraavasti:
O teollisuusjätevedet 154
O kalankasvatuslaitokset 110
O yhdyskunta jätevedet 133
O kaatopaikat 39
O turkistarhat 319
O turvetuotantoalueet 44
O muu kuormitus 57
O mao-aineksen otto 107
O suoja-alueet 13
O vedenotto 68
O säännöstely ja voima-
laitosten käyttä 85

O vesirakentaminen, uitto jo
vesiliikenne 221

Kalojen ja rapujen joukkokuolemia
tuli tietoon 52 kpl.

Katselmustoiminta
Katselmustoimituksia oli vuoden
1989 lopulla vireillä 141 eli l9vähem-
män kuin edellisenä vuonna. Eniten
katselmustoimituksia oli Turun vesi-
ja ympäristöpiirissä, yhteensä 48.
Vuoden lopussa oli vireillä yli viisi
vuotta vanhoja katselmustoimituksia
yhteensä 20. Näistä yli 10 vuotta
vanhoja oli kuusi. Katselmustoimi
tuksia valmistui 50 jo peruuntui neljä.

kp
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Vireillä olevat katselmus
toimitukset

Vedenhonkinta
Jätevesi

Muut
Yhteensä

70 72 74 76 78 80 82 84 86 8889
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HALLINTO JA VOIMAVARAT

Hallinnon ja
lainsäädännön
kehittyminen
Vesi- ja ympäristöhallintoasetuksen
muutoksella (177/89) siirrettiin työ-
järjestyksen vahvistaminen vesi- ja
ympäristöhallituksessa pääjohtajal
le ja piirissä piirin johtajalle.

Kansainvälisten asioiden käsittely
siirrettiin tietohallintotoimistosta suo
raan pääjohtajan alaisuudessa toi
mivaan yksikköön työjärjestyksen
muutoksella 1.11.1989 lukien.

Uittoa koskevat asiat on pääosin
siirretty metsähallitukselle 1.10.1989
lukien vesi- ja ympäristöhallintolain
muutoksella (235/89). Uittotoimisto
lakkautetaan 1.5.1990 lukien.
Vesien suojelua koskevista en

nakkotoimenpiteistä annetun ase
tuksen muutoksella (816/89) siirret
tiin 1.11.1989 lukien ennakkoilmoituk
sia koskevaa ratkaisuvaltaa piireille
ja lisättiin ilmoitusvelvollisten laitos
ten joukkoa. Ympäristälautakunnat
velvoitettiin pyytämään vesiasetuk
sen muutoksella (817/89) lausunto
piiriltä lupahakemuksista, jotka kos
kevat jäteveden ojaan tai maahan
johtamista.

Valtion jätehuoltotöitä koskevan
asetuksen (901 /89) mukaan vesi- ja
ympäristöhallitus päättää voidaan
ko valtion jätehuoltotyönä kunnos
taa kaatopaikka, saastunut maa-
alue tai poistaa ympäristöstä jätettä.

Kemikaalilaki (744/89) tulee voi
maan 1.9.1990. Lain valvonta kemi
kaalien aiheuttamien ympäristöhait
tojen ehkäisemisen ja torjumisen
osalta kuuluu vesi- ja ympäristöhalli
tukselle.
Oljysuojarahastolain muutoksen

(1287/89) yhteydessä siirrettiin for
juntasuunnitelman vahvistaminen
vesi- ja ympäristähallitukselle, mil
loin siihen sisältyvän yksittäisen han
kinnan kustannukset ovat yli
500 000 mk.

Toiminnan ja talouden
suunnittelu ja
kehittäminen
Vesi- ja ympäristöhallitus asetti
30.6.1989 johtoryhmän ja työryhmän
edistämään vesi- ja ympäristöhallin
non kokonaisvaltaista kehittämistä
ottaen huomioon valtioneuvoston
hallinnon uudistamiselle asettamat
tavoitteet sekä pyrkimyksen laajen
taa hallinnon toiminnan kattamaan
nykyistä laajemmin ympäristönsuo
jelun ja ympäristöntutkimuksen. Ke
hittämiselle suuntaviivoja antamaan
ja valmistelun tuloksia seuraamaan
asetettiin seurantaryhmä, johon kut
suttiin ministeriöiden ja keskeisten si
dosryhmien edustajat. Projekti vaI
misteli vesi- ja ympäristöhallinnon
toiminta-ajatusta, toiminnan pää
määriä, keskeisten tulosalueiden ta
voitteita ja toimintaperiaatteita.
Ympäristönsuojelun kehittäminen
painottui vesiensuojelun tavoiteoh
jelman ja kansainvälisissä sopimuk
sissa esitettyjen tavoitteiden toteut
tamiseen. Elokuussa 1989 annetun
kemikaalilain voimaantuloa valmis
teltiin. Jätehuollon kehittämistä jat
kettiin mm. asettamalla saastunei
den maa-alueiden kunnostuksen
edellytyksiä selvittävä kolmivuofinen
projekti.
Tutkimus- ja seurantatoimintaa

kehitettiin kansainvälisen atvioinnin
tulosten sekä ympäristöministeriön
asettamien työryhmien ehdotusten
pohjalta. Tutkimustoiminta laajeni
erityisesti uusilla lohkoilla kuten jät
teiden, kemikaalien ja luonnonsua
jelun tutkimuksessa.
Vesien käytön ja hoidon kehittä

misessä oli merkittävää haja-asu
tuksen vedenhankinnan kehittämis
projektin päättyminen. Myös neli
vuotinen jokijääprojekti valmistui ja
sen tuloksia sovellettiin paitsi eräissä
Suomen vesistöissä myös Pekingin
vesihuoltoa palvelevan Jing Mi -ka
navan käytön suunnittelussa. Vesis
töjen säännöstelyjen vaikutusten
selvittämistä jatkettiin.

Hakuninmaan uusi laboratorioraken
n us paransi huomattavasti edellytyksiä
kemiallisen, biologisen la mikrobiolo
gisen tutkimuksen sekä lätteidentutki
m uksen lärlestämiselle. Helsingin vesi
la ympäristöpiirin laboratorio io kor
laamo siirtyivät myös Hakuninmaalle.

Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri
muutti uusiin toim itiloihin vuonna
1989.
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Henkilökunta
Vesi- ja ympäristöhallinnon henkilö
kunta oli vuoden lopussa 1 635 kuu
kausipalkkaista ja 704 tuntipalkkais
ta. Keskusvirastossa työskenteli vuo
den lopussa 445 henkilöä, oista 53
oli määräaikaista. Tulo- ja menoar
vion mukaisesti jouduttiin lakkautta
maan yhdeksän virkaa tai tehtävää.
Valtionvarainministeriön alkuun

panemaa virkamiesten palkkaus
1 uokituksen keh ittä mistyötä jatket
tiin. Lisäksi tehtävien vaativu usa rvi
ointitutkimuksen suoritti erillinen ar
viointikomiteaorganisaatio. Henki
löstölle järjestettiin tiedotustilaisuuk
sia, joissa käsiteltiin vuonna 1988
suoritetun psykososiaalisen kyselyn
tuloksia. Muutamat yksiköt osallis
tuivat työnohjauskokeiluun ja sen Ii-

säksi kaikki tutkimuksessa mukana
olleet yksiköt saivat omia tuloksiaon
hyödynnettöviksi kehittämisha nk
keissa. Yhteistoimintaa toteutettiin
valtion yhteistoimintalain ja henki
löstön edustajien kanssa valmistel
lun 1.11.1989 voimaan tulleen vesi- ja
ympäristöhallinnon yhteistoiminta-
sopimuksen pohjalta. Urheilu- ja vir
kistystoimintaa järjestettiin sekä alu
eellisesti että valtakunnallisesti.

Luonto kiinnostaa muutenkin kuin
viran puolesta. Matti Valve Vesilinssin
kuva usretkellö Karkalissa.
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Määrärahojen käyttö
Jos kulutusmenoissa otetaan Huomi
oon palkansaajien ansiotasoindek
sin (valtio) keskimääräinen muutos
7,5 % sekä siirto- ja sijoitusmenoissa
rakennuskustannusindeksin muutos
7,8 ¾, niin nimelliskasvu merkitsi
määrärahojen käytön reaalista pie
nentymistä 4 % edellisestä vuodes
ta.

Tietoärjestelmät ja
atk-toiminta
Kertomusvuoden aikana lisääntyi
automaattinen tietojenkäsittely vesi
ja ympäristöhallinnossa huomatta
vasti. Erityisesti ympä ristötieto jä rjes
telmä ja sisäisen hallinnon tietojär
jestelmän kehittäminen ja käyttö,
tutkimusta ja suunnittelua palveleva
laskenta sekä toimistoautomaatio
olivat tehtäväalueita, jotka lisäsivät
tietokoneiden käyttöä.

Ympä ristötietojärjestel män kehit
täminen ja käyttöönotto ympäristö-
hallinnossa on jatkunut. Vuonna
1989 laitekapasiteetin oleteifua pie
nempi kasvu hidasti tietokantojen
volmistumista jonkin verran. Vol
miusaste oli vuoden lopussa noin
70 ¾. Järjestelmän avointa käyttöä
on suunniteltu ja kertomusvuoden
aikana on ensimmäiset tilaustiedos
tot toimitettu hallinnon ulkopuolelle.
Ympäristötietokeskus on jatkanut

ympäristötietojärjestelmän hyväksi-
käytön kehittämistä. Kertomusvuon
na otettiin käyttöön karttatulostus- ja
satelliittitulkinta järjestelmät.

Vesi- ja ympäristöhallituksen tie
tokonekapasiteettia lisättiin muunta
maIla VAX 8530 -laitteisto tehok
kaammaksi VAX 8550 -laitteistoksi.

Samalla laitteiston levymuistikapasi
teettia lisättiin. Toimistoautomaatio
tehtäviin hankittiin MicroVAX 3400
-laitteisto. Toinen MicroVAX 3400
-laitteisto ostettiin laskentatehtäviin.
Vesi- ja ympäristöpiireihin hankittiin
MicroVAX 3300 -laitteisto sekä kaksi
MicroVAX II -laitteistoa. Vuoden
1989 lopulla oli Helsingin piiriä lu
kuunottamatta, joka on suoraan yh
distettynä keskusviraston tietokonei
sun, kaikissa vesi- ja ympäristöpH
reissä MicroVAX -laitteisto.
Vuoden lopussa oli koko vesi- ja

ympäristöhallinnossa käytössä
kaikkiaan noin 400 päätettä ja mik
rotietokonetta.
Tietohallintotoimisto muutti syksyl

lä Pohjoiselta Rautatiekadulta kesäl
lä kunnostettuihin Haapaniemenka
dun tiloihin. Näihin tiloihin rakennet
tiin vaatimukset täyttävä konehuo
ne, tilat kaapeloitiin ja yhdistettiin
Y-verkkoon valokaapelilla.

Julkaiseminen ja tiedotus
Vesi- ja ympäristöhollitus julkaisi
vuonna 1989 neljää julkaisusarjaa:
O Vesi- ja ympäristöhallinnon julkai
suja - sarja A

O Vesi- ja ympäristöhallinnon julkai
suja - sarja B

O Publications of the Water and En
vironment Research lnstitute

O Vesi- ja ympäristöhallituksen mo
nistesa rja.

Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin 100-
vuotisjuhlien yhteydessä oli näyttely,
iossa esiteltiin myös entisiä työmene
telmiä.

Näiden lisäksi julkaistiin toiminta
kertomus, Hydrolgisto kuukausitie
dotetta sekä useita esitteitä.
Kertomusvuonna otettiin käyttöön

uusi julkaisusarja Vesi- ja ympäristö-
hallinnon julkaisuja — sarja B. Tässä
sarjassa julkaistaan ohjeita ja op
paita.
Sarjoissa ilmestyi kertomusvuo

den aikan yhteensä 94 julkaisua.
Julkaisujen jakelu hoidettiin vasta
vuoroisuuteen perustuvana kotimai
sena ja kansainvälisenä julkaisu
vaihtona. Julkaisuja myydään Valti
on painatuskeskuksen kautta, ja
monistesarjaa on saatavana lainoi
na vesi- ja ympäristöhallituksen kir
jastosta.
Tiedotustoiminnassa on suunni

telmista, päätöksistä ja valmisteilla
olevista hankkeista pyritty tiedotta
maan välittömästi. Tiedotusvölineille
toimitettiin noin 300 uutisaiheifa.
Alueellisen tiedotustoiminnan hoiti
vat vesi- ja ympäristöpiirit.
Mittavampia alueellisia tilaisuuk

sia olivat Vaasan piirin 100-vuotis-,
Kokkolan piirin 50-vuotis- ja Keski-
Suomen piirin 40-vuotisjuhlat. Näi
den yhteydessä järjestettiin myös
näyttelyitä kertomaan toiminnasta
vesi- ja ympäristöalalla.

Vesi- a ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat milj, mk
1988 1989 kasvu kasvu-%

Oman viraston 385,1 391,7 6,6 1,7
Muiden virastojen 152,7 166,2 13,5 8,8
Yhteensä 537,8 557,9 20,1 3,7

1
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Suunnittelu ja ohjaus

Ympäristöministeriö 1,] %

Työministeriö 23,4%
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Määrärahojen käyttö tehtävittäin
vuoden 1 989 kustannustasossa
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Rakennustoiminnan kehiiys vesi- ja ympäristäpiireiftäin
vuoden 1989 kustannustasossa

Milj, mk
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Dipiomi-insinöörit
E Luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet
O Muut korkeakoulututkinnon suorittaneet
E Insinöörit

Rakennusmestarit ja teknikot
O Laboratorio- ja tutkimushenkilökunta
fl Toimistohenkilökunta
E Työnjahtajat
O Muut

Hey Tuy Tavy Kyy Mivy Kuy PKvi Vavy KSvy Koy Ouvy Kavy Lavy

Vesi- la ympäristöhallinnon kuukausipalkkainen
henkiläkunta

Henkilörnöörö

70 78 86 89
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Vesi- ja ympäristöhallinto osallis
tui Jyväskylässä Yhdyskuntatekniik
ka 89 -näyttelyyn sekä maatalous
näyttelyihin Joensuussa ja Hyvin
käällä.
Pohjoismaiden ministerineuvos

ton virkamieskomitean alaisuuteen
perustetun ympä ristötiedotustyöryh
män toiminta alkoi virallisesti. Ryh
män tehtävänä on välittää PMN:n
alaisten muiden ryhmien tyän tulok
sia kansallisille viranomaisille ja
muille intressitahoille.
Sisäinen tiedotus hoideifiin kes

kusvirastossa viikkotiedoifeen ja
henkiläkuntalehden välityksellä. Ve
si- ja ympäristöpiirit julkaisivat omia
sisäisiä tiedotuslehtiään.
Ympäristötietokeskus on myös

valmistellut ympäristötiedotusta
suunnittelemalla uutta ympäristötie
dotetta sekä ympäristätilakertomus
ta. Tätä tukeva graafinen tietopalve
lujärjestelmä otettiin käyttöön. Tie
dotuskäyttöön on valmisteltu eng
lanninkielisiä esitteitä Suomen ym
päristätietotoiminnasta.

Kirjasto ja tietopalvelu
Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjas
ton kokoelmat olivat vuoden lopus
sa 56 322 nidosta. Kartunta vuoden
aikana oli 3 486 nidosta. Kirjastoon
tuli 525 aikakauslehteä, joista 273
ulkomaisia. Tilauksia omista kokoel
mista toimitettiin 4 081 ja niiden li
säksi välitettiin kaukopalvelulainoja
2 179. Kyselyitä jatiedonhakuja kä
siteltiin yhteensä 3 882, joista atk
hakuja kotimaisista ja kansainväli
sistä tietokannoista 149.
Vuoden aikana solmittiin käyttä

jäsopimukset DIALOG:in, ESA
IRS:in, Pergamon ORBIT:in, DAFA:n,
BYGGDOK:in, Oy Keskuslaborato
rion ja Tekniikan Sanastokeskuksen
tietokantojen käytöstä. Vesi- ja ym
päristöhallinnon henkilökunnan
oman julkaisurekisterin ylläpito aloi
tettiin.

Vesi- ja ympäristöhallitus liittyi
myös VIKK:n Normitietopankkiin ja
viitteet vesi- ja ympäristöhallinnon
antamiin määräyksiin ja ohjeisiin tu
levat vastaisuudessa löytymään
sieltä.

Koulutus
Vesi- ja ympäristöhallinnon henki
löstökoulutuksen suunnittelussa
otettiin huomioon erityisesti ympä
ristöhallinnon uudelleen järjestelyn,
uusien tehtävien sekä automaatti
sen tietojenkäsittelyn aiheuttama
laaja koulutustarve.
Kertomusvuoden aikana vesi- ja

ympä ristöpiirit jatkoivat vesiasioi
den hoitoon liiffyvää ympäristön
suojelulautakuntien koulutusta.
Vesi- ja ympäristöhallinnon sisäi

sen koulutuksen sekä hallinnon ul
kopuolella hankitun koulutuksen ko
konaismäärä oli noin 8 000 henkilö-
työpäivää eli 1,9 % työajasta. Kou
lutuksen määrä oli noin 40 % suu
rempi kuin edellisenä vuonna. Kou
lutuskustannukset olivat yhteensä
7,5 milj. mk, josta koulutusta saanei
den osuus oli 5,5 milj. mk.

.. —t
1

- i9.

Vesi- ja ympöristöhallitus osallistui
mm. Yhdyskuntatekniikka 89 -näytte
lyyn Jyväskylässä.
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iokijääprolektin vesistömallia sovellet
tim myös Pekingin iing Mi -vesihuolto
kanavan talviaikaiseen käyttöön.

0

c
0
0

0

0

Kansainvälinen toiminta
Kansainväliseen vesihuollon vuosi-
kymmeneen liittyen järjestettiin Tam
pereella 23.-275.1989 WHO:n Eu
rooopan aluetoimiston aloitteen
pohjalta asiantuntijakokous aihees
ta “lntersectoral Cooperation in the
Development of Post-Decade Activi
ties”.

Suomi toimi myös IAWPRC:n vii
dennen “River Basin Management”
-konferenssin isäntämaana. Konfe
renssi pidettiin 31.7-4.8.1898 Rova
niemellä. Konferenssiin osallistui 72
osanottajaa 16 eri maasta. Vesi- ja
ympäristöhallitus oli myös mukana
järjestämässä WMO:n konferenssia
“Climate and Water”, joka pidettiin
11.-15.9.1989 Helsingissä. Kokouk
seen osallistui 250 asiantuntijaa 28
maasta. Kokouksen tulokset ja koko
usraportti ovat osaltaan lähtöaineis
toa Maailman 2. ilmastokokoukses
sa, joka pidetään marraskuussa
1990 Genevessä.
Vuoden 1989 aikana allekirjoitet

tiin Neuvostoliiton presidentti Mihail
Gorbatsovin Suomen vierailun yh

4
teydessä myös useita ympäristön
suojeluun liittyviä sopimuksia, joista
Suomen ja Neuvostoliiton välinen
öljyntorjuntasopimus ja Saimaan ja
Vuoksen juoksufussääntöä koskeva
sopimus liittyvät suoraan vesi- ja ym
päristöhallinnon toimialaan.
Ympäristötiefokeskus otti käyt

töön ECE:n yhdennetyn seurannan
tietopankin ja valmisti kansainväli
seen ohjelmaan liittyvät menetelmä-
ja tieto-oppaat. Kertomusvuonna
perustettiin 15 maata kattava tieto
keskusten yhteysverkosto. Ympäris
tötietokeskus on jatkanut ympäristö-
tiedon pohjoismaista yhteistyötä
Pohjoismaiden ministerineuvoston
toiminnan puitteissa sekä edistänyt
bilateraa lista ym pä ristötietoyhteis
työtä etenkin Itä-Euroopan valtioi
den kanssa.
Osana Suomen ja Kiinan välistä

tf-yhteistyötä pidettiin vesivarojen
käytön kehittämiseen liittyvä “lce En
gineering” -symposiumi 13.-
15.11.1989 Pekingissä ja järjestettiin
yhteistyötä koskeva osasto kansa in
väliseen Water Expo -näyttelyyn.
Tällä viikon matkalla tutustuttiin

myös Jing Mi -kanavaprojektiin.
Kertomusvuoden lopulla päättyi

pitkäaikainen suomalais-neuvosto
liittolainen yhteistyöprojekti “Systee
mianalyysin käyttö vesivarojen tutki
muksessa”. Yhteistyötä on toteutettu
vuodesta 1983 lähtien Suomen Aka
temian ja Neuvostoliiton Tiedeaka
temian Vesiongelmien Instituutin vä
lisen yhteistyön puitteissa.
Kertomusvuonna tehtiin 332 ulko

maan virkamatkaa. Matkapäivien
luku oli yhteensä 1989.

Lyhenteillö ilmaistulen lärlestälen
nimiä:
ECE, Economic Commission for Eu
rope
IAWPRC, International Association
on Wafer Pollution Research and
Control
WHO, World Health Organization
WMO, World Meteorological Or
ganization
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VArtEN- OCH MIUÖFÖRVALTNINGENS VERKSAMHET ÅR 1989

SAMMANDRAG

Vattenti 1 Igå nga r
Under förra delen cv 1989 var vattentili
gången riklig 1 Finland, under den sena
re delen däremot njugg. Året var excep
tionelit varmt. Också de hydrologiska
förhållondena var ovanliga i fiera avse
enden. Vintern varsällsynt biid. 1 landets
södra delar börjode snön smälta redan i
anuari-februari, och värens högvatten
stånd inföll där eff per mänader tidigare
än normalt. 1 norra Finland föll rekordar
tat mycket snö, och när den smälte steg
vattenståndet dör utomordentiigt högt.
Sommaren var lång, varm och torr i sto
te deiar cv landet. Vattenståndet sjönk
därför snabbt och var mycket iågt under
sensommaren och hösten och lägre än
vanligt ännu i slutet cv året. Under 1989
vor nederbörden mindre än ovrinning
en, och vattenmagasinen minskade.
Tack vare den korte islagda tiden och

den rikliga vattentillgången var syrgos
situationen god i vattendragen. Eutrofi
eringen ökade dock i flera insjöområ
den och särskilt i Finska viken och Skär
gärdshavet. Erän flerc håll inrapporte
rades kraftig olgtiilväxt till myndigheter
no. Likosä konstoterades vottendragen
löpa en alIt större risk att försuras på
grund cv nedfallet från lu{ten.

Vattenförsörjning
De oilmänno vattenverken betjänar cc
fyra miljoner invånare. Hälften cv vatt
net är grundvatten eller artificiellt grund
vatten. Den förbrukade vattenmängden
var 281 liter per person och dygn. Vat
tenkvcliteten uppfyiler gott och väl me
dicinolstyrelsens rekommendotioner.
Hushälisvcttnets kvaiitet förbättrades
genom att man börjode onvända rene
re råvatten. Dessutom ändrade man de
sinfieringen för att undvika att skcdligt
råvatten uppkommer.

En arbetsgrupp vid ford- och skogs
bruksministeriet utredde hur samhälle
nas vattenförsörjning skdl tryggas i spe
ciella situationer.

Likcså färdigställdes pienen för ut
veckling cv vcttenförsörjningen i gles
bebyggelse.

Vatten- och mii jövård
Verksamhetens tyngdpunkt låg fortfa
rande på vattenvården, där man bl.a.
gick in för cttförverkliga de målsättning
ar som uppställts i det cv statsrådet
godkända Målprogrammet för votten
vården till år 1995 och i internctioneIla
cvtal. Vatten- och miljöförvcltningens
mii jövårdande verksamhet håller dock
på cttvidgas till att omfatta också sådo
na sektorer av miljövården som har en
knytning till bl.c. ovfallshcnteringen, ke
mikclieövervakningen och naturvårds
u ppg ifternc.

1 början cv 1989 var 572 av samhälle
ncs cvloppreningsverk 1 drift. Av av
loppsvattnet behandlades 85 % biolo
giskt-kemiskt, 14,5 % kemiskt och under
5 % biologiskt. områden med cv
Ioppsnät leddes mindre än 0,5 % cv cv
loppsvattnet obehandlat eller endast
mekcniskt behondlct ut i vcttendrcget.
Vid behandlingen avlägsncdes merpar
ten cv den orgoniskc substcnsen
(BOD7) och fosforn och cc en tredjedel
cv kvävet. Man börjcde revidera anvis
ningarnc för återvinning av avlopps
slam. Inom celiuloso- och poppersin
dustrin, den industrigren som stcrkast
belcstar vcttendragen, har man fortlö
pcndeförbättrctvottenskyddetbl.c. ge
nom ott onläggc biologiskc renings
verk. Trots produktionsökningen vcr
BOD7-förbrukningen 1988 ca 6 % mmd
re än 1987. Fosforbelastningen ökcde
dock under scmme tid med 5,5 %.
Lcntbrukets fosforbelcstning på vet

tendrogen befanns vara större än be
räknat. Den årlige fosforbelastningen
upskattes till 2 000 - 4 000 t och kväve
belostningen till 20 000 - 40 000 t.
År 1989 använde man 1 209 milj. mk

för cnläggonde och sanering cv votten
och cvloppsverk. Sammenlagt bevilja
des i stetsunderstöd 65,1 milj, mk förvet
tenförsörjning och cvlopp. För samhäl
lencs och industrins vettenförsörjning,
avloppscnläggningar och vattenvård
beviljodes totolt 195 milj. mk i ränte
stödslån. För lcntbruket onvisodes 1,8
milj. mk i vottenvårdsunderstöd.

Vård och restaurering av
vattendrag och övrig millö
Vä rd- och restaureringsprojekten omfat
tcde småbåtshomnor, båtleder, restcu
rering ev fågelsjöer, fiskeriekonomiske
restcureringcr scmt plonering och byg
gcnde av fiskodlingsanläggningar och
noturfoderdammar. Med stöd dv en leg
som gevs 1989 kommer man att 1990 till

forststyrelsen ävedöra de uppgifter som
hänför sig till flottningen.

Inom romen för statens evfellshcnte
ringsverksomhet mnleddes ett treårigt
projekt för restaurering ov förorenode
mcrkområden. Projektet sytter till ett
också mero generelltskope bättreförut
sättningar för scnering ov nedsmutsede
mcrkområden genom att utveckla
blend cnnct riskonclyserna, restaure
ringstekniken och de juridisko och eko
nomiskc förfcrcndena 1 somband med
restaureringen.

De allmänna vcttenområdena ägs
dv steten och förvaltos och vårdes ov
vatten- och mfl jöstyrelsen. Av dem är ca
11 000 km2 hovsområden och ca 1100
km2 mnsjöområden.

Översvamningsskydd och
grundtorrlöggning
Översvämningsskyddet syftcr 1 försto
hend till ott skydde odlingsmark och be
byggdo områden mot översvämnings
skcdor. De viktigeste pågående projek
ten gäller skydd cv odlingsmarker längs
de älvar som hor utlopp i Bottniska viken
och skydd av bebyggelse 1 Pudesjärvi
längs jo älv. Den semmanlagda nytto
ereclen i de projektploner som blev klo
ra 1989 är 13 400 he.
Grundtorrläggningen omfattcr en

läggende ov stemdiken och rensning cv
bäckcr på odlingsmcrk och syftcr till ott
elimmnero mindre översvämningsområ
den, öke torrläggningsdjupet och tryg
ge en fungerande täckdikning. De se-
neste åren hcr täckdikningstakten vcrit
co 32 000 hc/år, och tyngdpunkten för
skjuts efter hcnd från Södro Finland till
Osterbotten och lnsjö-Finland.

Täktförberedelse av
torvproduktionsområden
Vatten- och miljödistrikten planeror och
genomför torrläggnings-, vettenvårds
och vägarbeten i torvbrytningsområde
no. Projekten initieros på torvproducen
terncs initictiv och de finensiercs uteslu
tende med sysselsättningsmedel. Är
1989 cnvändes 3 milj, mk för plenering
och 23 milj, mk för onläggande. Mon
färdigställde pianerna för tio myrer med
en sommcnlogd produktionsareol ev
1 650 he.
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Genom att vattendragen reglerades
kraftigt kunde man avsevört minska
översvämningsskadorna p6 grund av
den rikiiga vattentillgången i böan av
året.

Vid årets siut hade man godkönt
60 % av de i dammsökerhetslagen av
sedda säkerhetskontrollprogrammen
för P-dammar, dvs. dammar sam vid
olycka kan inneböra risk för liv och lem
eller medföra betydande fara för miijö
eller egendom.

för detta är ungeför 11 milj, mk.
1 de vattenröttsiiga tillståndsutlagen

cm företag och åtgörder 1 vattendrag
åläggs vatten- och mii jöstyreisen att föl
ja projektens miljöpåverkan och kom
pensera orsakade skador. Man har dör
för bl.a. utrett regleringens fiskeriekono
miska verkningar och hur väl fiskvägar
na fyller sitt syfte samt deras förutsött
n i ng a r.

Ett också internationelit sett viktigt
projekt är det s.k. åisprojektet. Det resul
terade bi.a. i en matematisk modell med
viiken man kan beräkna hur vattnet av
skyis, istöcket bildas och tjocknar och
hur istäcket inverkar p6 vattenståndet.
ModeHen har testats Finland och des-

sutom vintertid i Jing Mi-vattenförsörj
ningskanaien i Peking.

och miljöforskningsinstitutet en enhet för
naturskyddsforskning. Parallelit med
försurningsprojektet tHAPRO) började
man också undersöka klimatföränd
ringarnas inverkan p6 vattendrag och
grundvatten.

De viktigaste enskilda utvecklings
projekten var utbyggnaden av miljöda
tasystemet (MDS), pianeringen av den
samordnade miljöövervakningen och
beredningen av distrikslaboratoriesys
temet. Vatten- och miljöstyrelsens egna
nya laboratorium sam mot slutet av året
biev färdigt i Håkansåker i Helsingfors
förbättrar avsevärt möjhgheterna att be
driva kemisk, bioiogisk och mikrobiolo
gisk forskning samt forskning i avfall.

Bekämpning cv mii jöskador
Till vatten- och miljöstyrelsens jourtjänst
för oijeskador och specielia situationer
inkom 39 iarm 1989, därav 11 cm oljeut
slöpp till havs. Betydande, cv fartyg för
orsakade oljeskador förekom dock inte.
Man bestälide en dykanordning att ha
beredskap för oljeutsläpp från vrak, för
oljesorter och kemikalier som är tyngre
ön vatten och för sjunkna, farliga före
mål. Vidare beställde man en för våra
isförhållanden lämpad oljeinsam

Bruket cv vattendragen
Eftersom vattenmagasinen i början av
åretvarvälfyllda inriktades regieringen i
första hand p6 att förebygga och mins
ka översvämningsskadorna. Den sälI
synt torra hösten ledde dock till att vat
tenståndet sjönk lägre än vad man varit
van vid p6 1980-talet, trots att man upp
repade gånger minskade avtappning
en. Med avtappningen minskade också
energiproduktionen, och den ersättning
som mäste betalas åt Sovjetunionen

Eorskning och kontroil
Verksamheten inriktades 1989 p6 över
vakning av vattentillgångarnas mängd
och tillstånd, forskning effekterna av
luftföroreningarna och lantbruket på
vattendrag och grundvatten samt forsk
ning i avfallshantering och kemikalier.
För den naturskyddsundersökning som
inieddes 1989 etabierades vid vatten

lingsaniäggning som fästes i fartygets
Stäv.
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Tilisyn och syneverksomhet
Vatten- och milföförvoltningen är den
myndighet som bevakar det oilmänna
intresset i vottenröttsliga ansöknings
mål. Den övervakor också efterlevna
den av tillståndsvillkoren, i fjol genom
drygt 4 200 besiktningar och ca 2 350
kontrollprov. Antolet objekt som fodrar
långvarig tiilsyn är dtygt 20 000. Man
handiode 320 överträdelser av vatten
logen, knoppo 400 nya faIl uppdaga
des och vid årets utgång handiades 240
falI. Under året slutfördes 50 syneförrätt
ningorochvidåretsslutvarl4l anhäng
igg j orda.

Förvaltning och resurser
En ledningsgrupp och en orbetsgrupp
tillsottes med uppgift att verka för en olI
sidig utveckling av votten- och mii jöför
voltningen. 1 detto arbete bör man be
akta de av statsrådet uppställda målen
för reformering av {örvaltningen och Ii
koså bör man inom förvaltningen ge
större utrymme än nu åt miljövårds- och
mi ljöforskningsuppgifter.
Personolen uppgick 1 slutet cv året till

445 vid vatten- och miljöstyrelsen och till
1190 personer inom distriktsförvaltning
en. Oliko orbetsplatser sysselsotte där
till 704 personer. Vatten- och miljöför
valtningen onvände sommanlagt 558
milj, mk i onslag, därav 167 milj. mk av
andro ämbetsverks onslag.
Användningen av ADB ökade kraftigt

under året. Datorkapaciteten ökade ge
nom att VAX-dotorn utbyggdes och man
skoffade fier terminoler och mikrodato
rer. Det totala antalet mikrodotorer och
terminoler inom helo förvaltningen vor
400 vid slutet av 1989.

Vid miljödotocentrum fortsatte arbe
tet med att förbättra möjligheterno ott
utnyttja miljödatasystemet. U nder årets
lopp levererodes de första bestöllda do
toregistern åt utomstående.
Vatten- och miljöförvaltningen ger ut

fy ro publikotionsserier:
O Vatten- och miljöförvoltningens publi
kotioner - serie A
O Vatten- och miljöförvoltningens pubii
kationer - serie B
O PublicotionsoftheWaterand Environ
ment Research lnstitute
O Votten- och miljöstyrelsens duplikatse
ne
Dessutom ger man ut Hydrologisk

årsbok och månadsbulletiner. 1 serierna

utkom sammanlagt 94 publikotioner
1989.
Biblioteket omfottode vid årets siut

56 300 band. lnformationstjänsten siöt
ovtol med fem internationella dotobos
värdar.

Den interna och av utomstående giv
no utbildningen av personalen uppgick
till sammonlogt co 8 000 personarbets
daga r.
Vatten- och mii jöförvaltningen med

verkade vid orrongemong ov flera inter
notionella evenemang i Finland. Hit hör
de bl.o. WHOs europeisko regionaiby
rås sammankomst i Tammedors, WMOs
konferens “Climate and Water” somt
IAWPRCs symposium “River Bosin Mo
nogement” i Rovaniemi. Miljödotocen
trum tog i bruk ECEs dotobank för som
ordnad övervakning och utorbetode
metod- och dotamonuolerno för det in
ternationella progrommet. Är 1989 eta
blerodes ett riksomfottande sambands
nät för 15 datocentra.
Ä r 1989 undertecknades 1 sambond
med president Mihoil Gorbatjovs besök
i Finland också flera avtal med onknyt
ning till miljövård.

KiIp ukko
Hydrocharis morsus-ranoe
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ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL BOARD OF WATERS AND THE ENVIRONMENT FOR 1989

SUMMARY

Water resources
At the beginning of 1989, the water re
sources in Finland were abundant, but
at the end of the year they were scarce.
The year 1989 was exceptionally warm
and hydrologically was characterized
by several unusual occurrences. The
winter was one of the mildest in record.
In the south of Finland, the snow began
to melt as early as January-February
and the spring floods occurred two
months earlier than usual. In northern
Finland, the snow cover reached a rec
ord Uepth and its thaw raised the spring
water levels fairly generally to excep
tional heights. In a large part of the
country the summer was long, warm
and Ury. As a result, the water levels
sank rapidly and were very low in later
summer and autumn, remaining lower
than usual up to the end of the year. in
1989 the precipitotion was smaller than
the runoff and the water reserves de
creased.

Due to the short duration of the ice
cover and the high water levels, the
oxygen concentrations were good. Fu
trophication seemed to be increasing,
however, in several of the inlond areas
and in the Gulf of Finland and the
Archipelago Sea in particulor.

Water supply
The public water works supplied more
than 4 million people. Half of this water
was groundwater or artificial ground
water. The per capita water use was 281
liters per day. The quality of the water
provided by the water works fully meets
the recommendations of the National
Board of Health. The quality of the drink
ng water has been improved by chang
ing the disinfection so that harmful raw
water will not occur.

The working group of the Ministry of
Agriculture and Forestry examined ways
of safeguarding the supply of water to
the communities during emergencies.

This year saw the completion of the
three-year pian for developing the water
supplies of the sparsely populated
areas.

Protection of waters and
the environment
The emphasis continued to be on water
protection, the work including im
plementation of the torget programme
approved by the Council of State and
the goals drawn up on international
agreements. The environmental protec
tion undertaken by the Water and Envi
ronment Administration is being ex
tended, however, to other sectors as
well, such as waste management,
supervision of chemical substances and
areas pertaining to nature conservation.
At the beginning of 1989, the number

o{ sewage treatment plants serving
communities was 572. Biological
chemical treatment was applied to
85 % of the wastewaters, chemical
treatment to 14.5 % and biological
methods to less than 5 %. The propor
tion of sewage discharges to water
bodies without treatment or after mech
anical treatment alone was under
0.5 ¾. The treatment removed the
greater part of the organic matter
(BOD7) and phosphorus and about a
third of the nitrogen. Revision of the di
rections for the utilization of sewage
sludge was commenced. The industry
imposing the greatest load on the water
bodies, the pulp and paper industry,
has taken further measures to enhance
ts water protection, including construc
tion of biological effluent treatment
plants. In spite of the increase in produc
tion, the BOD7 loading in 1988 wos
about 6 % smaller than in 1987, though
the phosphorus loading did increase
during this period by 5.5 %.
The phosphorus load imposed by ag

riculture on the watercourses has been
found to be greaterthan was earlier esti
mated. The onnual load of phosphorus
5 estimated at 2 000 - 4 000 tons and
that of nitrogen at 20 000 - 40 000 tons.
The construction and renovation of the
water and sewerage systems in 1988
cost 1 209 million marks. The state sub
ventions granted for water supplies and
sewerage systems amounted to 65.1 mil
lion marks. The interest-subsidy loons
granted to the municipalities and indus
try for water supplies, sewerage and
water protection totalled 195 million
marks. The subventions given to agricul
ture for water protection were 1.8 million
marks.

Maintenance and
restoration of inland waters
and other environments
The programmes for maintenance and
restoration involved boat harbors and
boating routes, plans for the restoration
of bird waters and fisheries and for the
establishment of fish farms and natural
food ponds for fish rearing. In accord
ance with a law enacted in 1989, the re
sponsibility for work on log-floating will
be tronsferred in 1990 to the National
Board of Forestry.

A three-year project was storted for
the restoration of polluted land areos 05
part of the waste management work
undertaken by the state. The prolect in
cludes the various preliminary tasks in
voived in the restorotion of the areas,
such as risk estimates, development of
restoration techniques and solution of
the relevant legal and economic prob
lems.

Pubiic water areas are owned by the
state and their management and care
belong to the National Board of Waters
and the Environment. The sea areas
amount to about 11 000 km2 and the in
land waters to about 1100 km2.

Flood control and drainage
The flood control is primarily directed at
protecting cultivated and and dwellings
from damage. At present the most im
portant projects relate to the farmland
bordering the rivers draining to the Gulf
of Bothnia and the dwellings along the
River lijoki at Pudasjärvi. The land that
will benefit from the programme pre
pared in 1989 has a total area of 1 300
hectares.
The Uroinage work consists of exca

vation of trunk ditches and dredging of
streams on farmland, with the aims of
eliminating minor flood areas, increas
ing the depth of the drained soil and
promoting the introduction and proper
functioning of subsurface drainage. In
recent years the land area with subsur
face drainage has increased annually
by about 32 000 hectares and the focus
of drainage octivity is gradually shifting
from southern Finland to Ostrobothnia
and the Finnish Lake District.
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Preparation of
peat-extraction sites
The Water and Fnvironment Districts
pian and impiement drainage, water
poilution controi and road buiiding ci
the peat extraction sites. Ihese
measures ate initiated by the peat pro
ducers and are financed soiely with
state empioyment funds. in 1989, three
miHion marks were spent on pianning
and 23 miilion marks on construction.
Pians were compieted for ten sites, with
a totai production area ot 1 650 hec
ta res

Prevention of damage to
the environment
in 1989 the Board’s oli spiH and emer
gency service received aitogether 39
aiarm caiis, 11 of which were reports of
oli spiiis at sea. However, no major oli
damage was caused by shipping. Di
ving apparatus was ordered for deaiing
with oli issuing from wrecks and emer
gencies caused by oii and chemicais
that are heavier than water, or danger
ous submerged objects. An order was
aiso placed for an oii coiiector that can
be attached to the bow of c ship and
used in ice-covered woters.
The abundant water resources in the

{irst haif oT the year cafled for eflicieni
reguiation to prevent fiooding. By this
means the extent of fiood damage couid
be notabiy reduced.

By the end ot the year 60 % ot the
safety monitoring programmes stipu
iated by the Dem Safety Act had been
endorsed. These programmes are re
quired for “P dams”, or dams which, in
the case of disaster, couid cause danger
‘to human hfe or heoith, or notabie
danger to property or the environment.

Management of watercourses
Owing to the abundant water resources
at the beginning of the year, emphasis
was iaid on the use of reguiation to pre
vent and reduce fiood domage. As a re
suit of the exceptionafly dry autumn,
continuous reductions in the reieases
couid not prevent the water ieveis from
sinking iower than at any other time in
the 1980s. The decrease in the reieases
caused a reduction of energy produc
tion, for which the compensation pay
abie te the Soviet Union wiii be about 11
miHion marks.

When permits are granted for pro
jects in the Water Courts, the Nationai
Board of Waters and the Environment
has the duty of foflowing the effects of
the projects on the environment and of
giving compensation for any damage
thatthey occasion. For instance, it inves
tigates the eftects of reguiation on fish
eries and the need and functioning of
fishways.
An important project, at the interna
tionai ievei as wet, has been the so
cafled river ice project. it has resuited in
the deveiopment of a mathematicai
modei that makes ii possibie to forecast
decreases in water temperature, the for
mation oT an ice-cover, the increase in
thickness of the ice and the effect of on
ice-cover on the water ievei. The modei
has been tested not oniy in Finiand but
aiso during winter in the Jing Mi water
suppiy canol in Peking.

Monitoring and research
During the year attention was concen
trated on monitoring the amount and
condition of the water resources, on re
search on airborne poiiutants and the
effects of agricuiture on the water
courses and groundwater, and on re
search on waste managemeni and
chemicai substances. Research on no
ture conservation was started in 1989
and a speciai unit for this purpose was
estabhshed at the Water and Environ
ment Research institute. Besides the re
search on acidification (HAPRO pro
ject), study was storted on the impact of
ciimatic changes on the watercourses
and groundwater.
Among the most importont specioi

deveiopment projects were the con
struction of the environmentai data sys
tem (EDS), the pianning of integrated
environmentoi monitoring and prepara
tion of the organization of district iabor
atories. At the end of the year the
Board’s own iaboratory buiiding was
compieted cl Hakuninmaa, Heisinki,
which offered new fociiities for arrang
ing chemicai, bioiogicai and microbioi
ogicai research and research on waste
managemenf.

Supervision and inspection
The Water and Environment Administra
tions the authority representing the pub
Iic interest when appiication for permits
are handied ci the Woter Courts. ii aiso
checks that the conditions ofthe permits
are fuififled, and in 1989 made 4 200 vi
sits of inspection and took about 2 350
sampies. The cases requiring iong-term
surveiUance number more than 20 000.
During the year about 320 breaches of
the iaw were deait with, aimost 400 new
cases were discovered and at the end of
the year 240 cases were under con
sideration. During 1989, 50 hcensing in
spections were compieted and at the
end of the year 141 were pending.

Administration and resources
To promote the integrated deveiopment
of the Water and Environment Adminis
tration, a management and a working
group were appointed. in their work ac
count is to be taken of the goais
presented by the State Councii for the
reorganization of the Administration
and of the desirabiilty of increasing the
scope of the Administration’s activities
in the fieids of environmentai protection
and reseorch.

At the end of 1989 the staff of the cen
trai agency numbered 445 and thot of
the district organization 1190. In addi
tien, 704 persons were empioyed ci the
working sites of the Water and Environ
ment Districts. The totai appropriations
ot the Administration were 558 miflion
marks, of which 167 miflion marks came
from other agencies.

During 1989 the autamatic data pro
cessing has been greatiy increased. The
computer capacity has been enIarged
by making the VAX equipment more effi
cient and procuring terminais and
microcomputers. At the end of 1989 the
totai number of the iatter in the Adminis
tration was 400.
The environmentai data centre has

continued te improve the utihzation af
the environment data system. in 1989
the first data sets were suppiied 10 users
outside the Administration.
The Water and Environment Adminis

tration has four pubhcation series:
O Pubiications of the Water and Environ
ment Administration - series A
O Publications of the Water and Environ
ment Administration - series B
O Pubiications of the Water and Envi
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ronment Research lnstitute
O Mimeograph series of the National
Board of Waters and the Environment.

In addition to these there are a Hy
drological Yearbook and a monthly re
port. In 1989 a total of 94 publications
appeared in these series.

At the end of the year the library con
tained 56 300 volumes. The information
service entered into users’ contracts with
five international organizations main
taining databases.

The internal and external training of
the personnel comprised a ltogether
about 8 000 person-days.
The Water and Environment Adminis

tration took part in arranging several in
ternational meetings in Finland. Among
these were the meeting of the European
district office of WHO at Tampere, the
WMO conference “Climate and Water”
and the IAWPRC symposium “River
Basin Management” at Rovaniemi. The
environment data centre began to use
the databank of the European Com
munity’s integrated environmental
monitoring project and prepared
method and data manuals for the inter
national programme. The year 1989
saw the establishment of a network of
data centres covering 15 countries.

In connection with the visit of the
President of the Soviet Union, Mihail
Gorbatsov, to Finland in 1989, several
agreements were signed relating to the
protection of the environment.

Luhtalemmikki
Myosotis palustris
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Havaintola vesi- la ympäristähallinnon
2O-vuotistaipaleelta

]ohdantoa
Vesi- ja ympäristöhallinto täyttää 1.7.1990 kaksikymmentä
vuotta. Jokaisella meistä työyhteisömme jäsenistä on oma
henkilökohtainen käsilyksemme viraston toiminnasta ja mer
kittävistä tapahtumista. Itse olen saanut olla työssä mukana
alusta lähtien. En esitä tässä historiaa, vaan muistinvaraisesti
minusta tärkeitä tapahtumia kuluneilta vuosikymmeniltä.
Useimmista niistä on jäänyt hyvä maku suuhun, ei kuitenkaan
kaikista.

Keskitys välttämätön
Vesihallinnon alaan kuuluvien asioiden käsittelyn keskittä
mistä eli vesihallituksen perustamista valmisteltiin parinkym
menen vuoden ajan. Kiistaa käytiin paitsi keskittämisen tar
peellisuudesta yleensä, keskitettävistä asioista, hallintoyksi
kön muodosta sekä siitä, minkä ministeriön alaisuuteen vesi-
asiain hallinto tulisi keskittää. Keskittämisen tarpeellisuutta
kiirehti vuonna 1962 voimaan tullut vesilainsäädännön koko
naisuudistus. Oli luotu oikeudellinen perusta vesien käytön,
hoidon ja suojelun kehittämiseksi siten, että yhteiskunnan ja
kansalaisten tarpeet otetaan tasapuolisesti huomioon. Ha
janainen ja eri intresseistä lähtevä hallinto ei kuitenkaan tä
hän yltänyt. Puuttuva kokonaisnäkemys vesien hoidosta hait
tosi valtakunnallista päätöksentekoa. Voimavarojen keskit
tämisestä oli tästä syystä tehtävä päätös ja niin 1.71970
aloitti toimintansa vesihallitus ja sen alaisina 13 vesipiiriä.
Vesihallinto sijoitettiin väliaikaisesti silloisen maatalausmi
nisteriön, nykyisen maa- ja metsätalousministeriön alaiseksi.
Valmistelutyön aikana oli toki esitetty muitakin vaihtoehtoja.
Vesihallinto ei aloittanut tyhjästä, sillä suurin osa henkilö

kunnasta saatiin maataloushallituksesta, tie- ja vesiraken
nushallituksesta, vesivoimatoimikunnan alaisesta vesistö
jen säännöstelytoimistosta sekä metsähallituksesta niiden
asioiden hoidon mukana, jotka näistä virastoista siirrettiin
uuteen keskusvirastoon. Maanviljelysinsinööripiirit muutettiin
vesipiireiksi, joihin jonkin verran tuli vesiasioita hoitaneita
henkilöitä tie- ja vesirakennuspiireistä. Yhteisen hallintokuit
tuurin luominen oli näissä oloissa ja eritoten vuosikymmeniä
kestäneiden kiistelyjen jälkeen viraston alkuvuosien tärkeim -

piä tehtäviä.
Samat asiat, jotka olivat ratkaisseet vesihallinnon perus

tamisen, olivat toiminnan alkaessa viraston avaintehtäviä.
Ensiksikin oli saatava tarpeellinen kokonaisnäkemys vesiva
rojemme nykyisistä ja tulevista käytön ja hoidon tarpeista.
Toiseksi lain kunnioitus vesiasioissa oli palautettava. Ja kol
manneksi oli tehostettava vesien suojelua.

Vesien käytön la hoidon kokon aissuunnittelu
Vesivarojemme käytön, hoidon ja suojelun tarpeiden selvit
tämiseksi vesihallinto ryhtyi laatimaan alueellisia vesien käy
tön kokonaissuunnitelmia. Huolellisen esiselvityksen jälkeen
maa jaettiin 19 suun nittelualueeseen. Työtä ohjaamaan
muodostettiin alueittain kuntien, jär/estöen ja eri intressipii
rien edustajista kokoonpantuja varsin arvavaltaisia johto-

ryhmiä. Näin saatiin myös tarkoituksellinen yhteys tärkeim
piin sidosryhmiimme. Pääosa näistä vesien käytön koko
naissuunnitelmista valmistui 1970-luvun puolivälin paikkeilla
ja viimeinenkin vuonna 1979. Keskustelua käytiin vesilain tor
kistamisen yhteydessä erityisesti myös siitä, olisiko näille ko
konaissuunnitelmille annettava sitovuutta lainsäädännön
kautta. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin.

Vesien käytön kokonaissuunnitelmia ei ole myöhemmin
uusittu mainitun aluejaon mukaan, vaan kukin piiri on laatinut
oman alueensa kattavan kehittämissuunnitelman. Näin ka
konaissuunnittelu on voitu niveltää toiminta- ja taloussuunni
telmien laadintaan. Kokonaissuunnittelulla on ollut vesiasioi
den hoitoon paljon suurempi merkitys kuin yleensä mielle
tään. Niiden avulla on saatu tutkimuksen antamiin perustie
toihin pohjautuva yhteinen käsitys vesivaroistamme ja eri
osapuolten toiveista niiden kehittämiseksi. Piirikahtaiset ke
hittämissuunnitelmat puolestaan tekevät mahdolliseksi tu
losbudjetointiin siirtymisen vuoden 1992 alusta lähtien.

Oikeus kunniaan
Lain kunnioitus vesiasioissa oli sodan ja sen jälkeisen kiihke
än jälleenrakennuskauden aikana pahasti rappeutunut. Ve
siasioiden hoitoon ei ollut riittävästi henkilökuntaa eikä mie
lenköntoakaan. Vesi)ainsäädännön uudistaminen ei tilan
netta voinut yksinään parantaa.

Vesihallinnon aloittaessa toimintansa olivat muun muassa
vesioikeudelliset katselmukset pahasti ruuhkautuneet. Mo
net suuretkin hankkeet olivat väliaikaisten lupien varassa ja
paljon oli vesistäissä tehty toimenpiteitä, joilla ei ollut min
käänlaista vesioikeudellista lupaa. Myös lähes kaikelta jäte
veden johtamiselta puuttui lupa. Vesihallitus asetti tavoit
teekseen katselmusruuhkan purkamisen lähimmän viiden
vuoden aikana. Tavoite saavutettiin, joskin asiat ruuhkautui
vat vesioikeuksiin. Valvonnan tehostamisen kautta vesien
käytön laillinen tila palautettiin pääosin jo 1970-luvulla.

Vesiaikeudelliset asiat ja niihin liittyvät moninaiset toimet
ovat koko ajan olleet virastolle suuri tehtävä, jonka kautta on
voitu merkittävästi ohjata kaikkea vesien käyttöä, hoitoa ja
suojelua. Vuosien varrella vesiasioiden käsittely on suuresti
monipuolistunut. Aivan erityistä huomiota on kiinnitetty
hankkeiden ympäristövaikutusten kaikenpuoliseen selvittä
miseen sekä näiden huomioon ottamiseen lupapäätöksissä.

Vesiensuojelu
Vaikka uusi vesilaki oli luonut jo 1960-luvun alussa perustan
vesiensuojelutoimenpiteille, uuden asian toteuttamisessa oli
tietenkin monia vaikeuksia. Niinpä vesihallinnon aloittaessa
toimintansa vesien kuormitus yhä kasvoi ja vesien pilaantu
minen jatkui. Yleinen mielipide vesien suojelun tärkeydestä
oli vasta heräämässä.

Vesihallitus ryhtyi laatimaan ensi töikseen vesiensuojelun
kokonaisohjelmaa. Juuri valmistuneet komiteanmietinnöt
antoivat työlle hyvän perustan. Työn tuloksena oli vesiensuo
jeluohjelma nimeltä”Vesiensuojelun periaatteet vuoteen
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Kunn ostettu Tiilikanloen vesiretkeilyreifii avattiin
Vongankoskella 2 9.5.1984.
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1985”. Tämä ohjelma hyväksyttiin vesihallituksen päätöksel
lä vuonna 1974. Sitä ennen ohjelmaluonnos oli ollut laajalla
lausuntokierroksella ja tullut yleisesti hyväksytyksi. Tämä li
säsi vesiensuojeluohjelman merkitystä ja sitovuutta huomat
tavasti.
Vesiensuojelussa saavutettiin jo 1970-luvun alkupuoliskol

la huomattavaa edistystä erityisesti yhdyskuntien ja metsäte
ollisuuden osalta. Vesiensuojelun vauhdittamiseksi valtio
ryhtyi tukemaan yhdyskuntien vesiensuojelutoimia korkotuki
en lisäksi myös avustuksin ja vesiensuajelutöin. Kuntien ha
lukkuuden investoida vesiensuojeluun ratkaisi kuitenkin jäte
vesimaksulain aikaansaaminen vuonna 1973. Vuosikymme
nen puolivälissä kuntien jätevedenpuhdistamoita rakennet
tiin jopa niin vilkkaasti, että valtion taholta tahdottiin hillitä
tätä toimintaa. Talouden lama korjasi tilanteen kuitenkin en
nen sitä. Metsäteollisuuden vesiensuojelua haittasi ratkaise
vasti vesiaikeudellisten lupien puute. Tilanne laukaistiin käyt
tämällä vesilain 10 luvun 25 pykälää, joka salli vesioikeuden
valvontaviranomaisen aloitteesta määrätä, mihin toimenpi
teisiin laitoksen tuli ryhtyä vesien suojelemiseksi. Tämä
eräänlainen pikalupa edellytti teollisuuslaitosten suostu-
musta, joka yleensä saatiin neuvottelemalla. Ns. vanhan

4.

.:f
O

- -. 1.

teollisuuden vesiensuajelutaimenpiteitä varten saatiin ai
kaan raha itus järjestelmä, johon myös Maailmanpankki
osallistui Mortgage Bank of Finland Oy:n kautta. Vaikka
Maailmanpankin lainaosuus jäi paljon suunniteltua vähäi
semmäksi, lainan valmistelutyän ja lainan edellytyksenä al
leen laajan KVT-tutkimusprajektin kautta vesihallinta sai pal
jon uutta tietoa vesiensuojelusta myös ulkomailta.

Edellä mainitut ja muut vesiensuajelua edistävät toimen
piteet saivat aikaan sen, että jätevesikuarma yhdyskunnista
ja teollisuudesta kääntyi laskuun vuosina 1973 - 74. Suotuisa
kehitys on jatkunut edelleen huolimatta teollisuuden kasvus
ta ja viemäröinnin lisääntymisestä. Vesiensuojelun periaat
teet vuoteen 1985 asettivat jätevesipäästöille selvät tavoit
teet. Nämä myös saavutettiin, metsäteollisuuden osalta tosin
parin vuoden viiveellä. Toisaalta metsäteollisuuden tuotan
non kasvukin on ollut voimakkaampaa, mitä vesiensuojelu
ohjelmaa tehtäessä 1970-luvun alussa oletettiin.

Vesiensuojelun edistymiseen on vaikuttanut erityisesti
vuonna 1974 Helsingissä solmittu Itämeren alueen merelli
sen ympäristön suojelun yleissapimus eli Itämerisopimus.
Sopimusta valvovan komission kotipaikka on Helsinki. Vesi-
ja ympäristöhallinto on osallistunut tämän komission työhön
monella tavalla. Komissio on antanut tärkeitä suosituksia,
jotka kaikki on otettu huomioon, kun on tehty omia kotimaisia
vesiensuojeluohjelmia.

Vesiensuojelu on alusta lähtien ollut virastomme keskei
nen tehtävä. Suuri osa laajasta tutkimustoiminnastamme
palvelee juuri vesiensuojelua. On ollut ilahduttavaa ja kan
nustavaa todeta, että suaritetuilla toimenpiteillä on saatu tu
losta aikaan. Vesien tila on silminnähden parantunut, erit
täinkin alueilla, joilla pilaantuminen ali vaimakkainta. Vesi
ensuojelu on nyt myös erinamaisesti ohjattu valtioneuvoston
hyväksyttyä vuoden 1988 syksyllä vesiensuajelun periaate-
ohjelman vuoteen 1995. Tätä ohjelmaa laadittaessa olivat
muun ympäristön suojelun tarpeet ja selkeästi esillä.

Kyrkösärven tekoallas on lisännyt vesistöjen virkistyskäyt
tämahdollisuuksia Pohlanmaalla. >

]ätevedenpuhdisfamoihin liittyneiden asukkaiden osuus
väestöstä on vesihallinnon toiminnan aloittamisesta kasva
nut 26 %:sta 75 %:iin.
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Hallinto kehittyy
Kuten alussa mainittiin vesihallinto sijoitettiin vuonna 1970
vain väliaikaisesti silloisen maatalousministeriön alaiseksi.
Jo seuraavan vuoden tulo- jo menoarviossa vesihallinto eli
dotettiin siirrettävöksi sisäasainministeriän alaiseksi. Sa
maan ministeriöön oli ehdotettu muutakin ympäristönsuaje
luhallintoa. Eduskunta siirsi kuitenkin ratkaisun niin vesihal
linnan kuin ympäristösuojeluhallinnon muodostamisen osal
ta myöhemmäksi. Todettakoon, että kaikki vesihallinnon
henkilöstä järjestöt vetosivat silloin eduskuntatyhmiin, jotta
virasto säilyisi maa- ja metsötalousministeriön alaisena.

Vuonna 1973 perustettiin sisäasiainministeriäön ympöris
tänsuojeluosasto. Tällä päätäksellä oli suuri merkitys, vaikka
vesihallintoa se ei suoranaisesti koskenutkaan. Muutoin on
todettava, että hallintomme on aina ollut jonkin muutos-
uhan alaisena. Kaikki valtion hallintoa selvitelleet komiteat
ovat myös aina tehneet ehdotuksia meidän virastomme
osalta.

Ympäristöministeriön toiminnan alkaminen 1.3.1983 oli vi
raston kehittämisen kannalta ratkaiseva. Uusi ministeriä
muodostettiin lähinnä sisäasiainministeriön ympäristönsuo
jeluosastosta ja maa- ja metsätalousministeriön luonnon-
suojelutoimistosta. Vesiensuojelun ohjaus siirrettiin ympöris
töministeriölle, mutta muutoin vesihallinto jäi silloin maa- ja
metsätalousministeriön alaiseksi.

Ympäristöministeriön perustamisen jälkeen ryhdyttiin mo
nipuolisesti selvittämään vesihallinnon asemaa. Jo seuraa
vana vuonna tehtiin periaatepäätös vesihallinnon muuttami
seksi vesi- ja ympäristöhallinnoksi 1.10.1986. Keskusvirasto
siirtyi yleishallinnollisesti ympäristöministeriön alaiseksi.
Mao- jo metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo edelleen
eräiden tehtävien hoitaa. Virasto sai uusia tehtäviä, jotka
koskevat mm. jätehuoltoa, alusäljyvahinkojen torjuntaa, ym
päristäntutkimusta sekä ympäristötietojärjestelmien kehittä
mistä ja ylläpitoa. Vesivoiman edistämistehtävä jätettiin pois
viraston tehtäväkentöstä.
Periaatepäätökseen vesihallinnon muuttamiseksi vesi- ja

ympäristöhallinnoksi sisältyi runsaasti toimenpiteitä. Minis
teriöiden asemaa hallinnon johtamisessa vahvistetaan, teh
täviä ja toimivaltaa siirretään piireihin, rakennustoimintaa
tehostetaan ja keskusviraston henkilöstön määrää vähenne
tään 70 hengellä. Tämä periaatepäätös, joka on täysin yh
densuuntainen valtionhallinnon kehittämisen kanssa, on jo
lähes toteutunut.

Kansalaiset asialla
Luonnonsuojelu on ollut viraston perustamisesta lähtien nou
sussa. Tämä on suuresti auttanut vesi- ja ympäristö hallinnon
pyrkimyksiä ympäristönsuojelun edistämiseksi. Toisaalta eh
kä tästä syystä virastomme on koko ajan saanut myös arvos
telua rakennustoiminnastaan ja vesistön hy.’äksikäytön edis
tömisestä. Pahimmin on arvosteltu Pohjanmaan vesistötöitö,
jotka olivat suuresti kesken vesihallinnon aloittaessa toimin
tansa. Todettava on, että maa- ja metsötalousministeriön
toimesta selvitettiin tilanne ja laadittiin ohjelma Pohjanmaan

vesistötöiden loppuunsaattamisesta heti 1970-luvun alussa.
Ohjelman mukaan nämä vesistölyöt tuli saada valmiiksi
vuoden 1979 loppuun mennessä. Valtion talous ei kuiten
kaan sallinut suunniteltua rahoitusta, joten Iyöt ovat edelleen
kesken, pahiten Kyrönjoen osalta. Vesihallinto omasta puo
lestaan vastasi julkiseen arvosteluun mm. parantamalla
suun nitteluaan, selvittämällä hankkeiden luonnontaloudelle
aiheuttamia vaikutuksia ja kehittämällä suunnitelmiaan.
Vesiasiaiden arvostelu huipentui vuonna 1979 suoraan

kansalaistoimintaan, japa ns. kansalaistottelemattomuu
teen. Vapun jälkeisenä päivänä sadat Lappajärven ranta-
asukkaat rakensivat pudattamalla kiviä Välijoen sillalta alas
padon Välijaen luusuaan. Tämä oli vastalause Lappajärven
liian alhaiselle vedenkorkeudelle, jonka he kokivat johtuvan
Lappajärven säännöstelystä. Lappa järven sännöstelypöö
töstö oltiin muuttamassa, mutta asukkaiden mielestä hanke
ei ollut edennyt riittävän nopeasti. “Kansanpadon” rakenta
minen ei aiheuttanut syytteitö ja patokin purettiin vähin äänin
valtion kustannuksella. Näin myös vältyttiin suurilta vahingo
ilta, joita pato olisi aiheuttanut lähestyvien tulvien aikana.
Säännästelyasiain hoito sai kuitenkin uutta tärkeyttä. Vesi-
hallinnon johto koki ainakin osittain epöoikeudenmukaisena
syytökset asioiden hitaasta hoidosta, sillä paikallisten asuk
kaiden erimielisyys juuri haittasi söännöstelypöätöksen uusi
mista.
Muutama viikko Lappajärven kansanpadon rakentamisen

jälkeen Kaijärven lintu järvi muodostui kansalaistoiminnan
keskipisteeksi. Koijörven kuivatus oli aloitettu jo 1940-luvulla
maanhankintalain mukaisesti pellon saamiseksi siirtoväelle.
Osittain kuivunut järvi oli muodostunut lintujörveksi. Eräät
maanomistajat halusivat lisökuivatusta eivätkä suostuneet
suunnitelmien muuttamiseen. Työtä aloitetfaessa muualta
tulleet luonnonsuojelijat estivät työnteon mm. kahlehtimalla
itsensä kaivukoneisiin. Jälkinäytöksessä luonnonsuojelijat
tuomittiin sakkoihin. Valtio kuitenkin asetti Koijärvitoimikun
nan, joka kehitti suunnitelman sellaiseksi, että eri osapuolet
sen hyväksyivät. Kallis suunnitelma toteutettiin valtion varoin.
Koijärven tapahtumilla on ollut suuri merkitys paitsi lintujörvi
en kunnostukseen yleisesti vesirakennustöihin. Vihreiden
puoluekin sai alkunsa Koijärven tapahtumista.

Syksyllä 1979 tapahtui kolmas merkittävä joukkoesiintymi
nen, joka tunnetaan nimellä”Karvalakkilähetystö”. Kemijoen
ranta-asukkaat olivat joutuneet odottamaan kalakorvauksi
aan 30 vuotta Isohaaran ja muiden Kemijoen voimalaitosten
rakentamisesta. Pohjois-Suomen vesioikeus määräsi heille
vuonna 1979 korvauksia 64 milj, mk. Kun voimayhtiöt valit

Kyrdnjoki kuuluu Pohjanmaan tulviviin jokiin. Tulvien tor
juntakeinoista tunnetuimpia ovat iärvien säännöstely, uo
mien perkaukset sekä tekojärvien ja tulvapengeden ra
kentaminen.
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tivat päätöksestä, merkitsi tämä konvausten maksamisen lyk
käytymistä joillain vuosilla. Tämä oli liikaa karvausten saajil
le, jotka tulivat oikeusministeriön eteiseen ja ilmoittivat pysy
vänsä siellä kunnes korvaukset maksetaan. Voimayhtiöt
suostuivat maksamaan vapaaehtoisesti korvaukset saatu
aan valtioneuvostolta lupauksen siitä, että valtio korvaa voi
mayhtiöille menetyksen, ios korvaussumma pienenee vesiy
lioikeudessa. Näin myös tapahtui, mutta valtio ei lähtenyt
petimään liikaa maksettua 20 milj, mk:n summaa rannan-
omistajilta, vaan jätti sen valtion vahingoksi.

Edellä kertotuilla kansannousuilla on kieltämättä ollut
huomattava merkitys lainsäädännön ja hallinnon kehittymi
seen sekä poliittisten päättäjien, virastojen ja virkamiesten
suhtautumiseen vesiasioihin ja erityisesti vesiluonnon säilyt
tämiseen ja hoitamiseen.

Koskiensuojelu
Vesivoiman rakentaminen ja siihen liittyvät säännöstelyt on
koettu usein pahiten luonnontilaa muuttaviksi. Kun vesihallin
non tehtäviin kuului myös vesivoiman käytön edistämistehtä
yö, virastomme leimattiin usein vesivoimavirastoksi. Saadak
seen valtakuntaan selkeän ohje/man siitä, mitä vesivoimao
voidaan ottaa käyttöön ja mitä pitää suojella, maa- ja met
sätalousministeriö asetti vuonna 1981 komitean selvittä
mään asiaa. Jo vuonna 1983 ennen mainitun ohjelman vol
mistumista eduskunta sääti lain, jolla estettiin Ounasjoen ve
sivoiman rakentaminen. Vuonna 1986 säädettiin erityinen
koskiensuojelulaki, (olla rauhoitettiin 53 jokea voimalaitos
rakentamiselta. Tätä kaskiensuojelulakia on toteutettu varsin
ripeästi. Keväällä 1990 eduskunta on saanut käsiteltäväk
seen Kyrönjoen suo jelulain, jolla mm. estettäisiin Ylistaron
kunnan Kylänpään kosken ja Kirkonkosken rakentaminen.
Näiden koskien rakentaminen on osa Kyrönjoen vesitalous
suunnitelmaa ja vesihallitus on valtioneuvoston valtuuttama
no tehnytsopimuksenJyllinkosken Sähkö Oy:n kanssa vuon
na 1974 näiden voimalaitosten rakentamisesta. Vesi- ja ym
päristöhallitus on vastustanut mainittujen Kylänpäänkosken
ja Kirkonkosken suojelemista vedoten tehtyyn sopimukseen
ja koskien vähäiseen luannonsuojeluarvoon. Tämä kannan
otto on yhdenmukainen Kyrönjoen vesistötyötä ohjaavan
maa- ja metsätalousministeriön mielipiteen kanssa.

Rakentamistoiminta
Vesihallinto muodostettiin pitkän pohdinnan jälkeen raken
tavaksi ja rakennuttavaksi virastoksi. Koko ajan kehitys on
painottunut rakennuttamisen suuntaan. Rakennustoiminnan
laajuus ei juuri ole muuttunut, mutta rakentamisen sisältö si
täkin enemmän luonnon hoidon ja kunnossapidan suun
taan. Virasto olisi halunnut vieläkin runsaammin kuin on ta
pahtunut toteuttaa vesistöjen kunnostus-, maisemointi- ja
muita ympäristönsuojelutöitä. Varojen puuttuessa nämä in
nolla tehdyt suunnitelmat ovat odottamassa parempaa tule
vaisuutta. Rakentamisesta saatu kokemus on ollut suureksi
avuksi, kun vesi- ja ympäristöhallinto on joutunut huolehti-

maan pataturvallisuusasioista, öljyntorjunnasta sekä anka
rista tulvista, joita kuluneina toimivuosina on ollut poikkeuk
sellisen runsaasti.

Vesi- ja ympiristähaIIinnon aika
Vesi- ja ympäristöhallinnon aika on ollut uudelleen muotou
tumisen ja hallinnon uudistamisen aikaa. Ministeriöiden oh
jausta on lisätty, keskusvirastoa kehitetty asiantuntijavirastan
suuntaan ja tehtäviä ja toimivaltaa siirretty runsaasti piirihal
lintoon. Parhaillaan on käynnissä siirtyminen tulosbudjetain
tim, joka on tarkoitus aloittaa vesi- ja ympäristöhallinnon
osalta vuonna 1992. Sitä ennen on organisaatio myös muu
tettava tulosvastuun edellyttämällä tavalla.
taajentuessaan on vesi- ja ympäristähallmnnon toiminta

samalla tullut kattavammaksi ja tavallaan muodostunut pie
nimuotoisemmaksi. Vesiensuojelu on ulottunut myös haja
kuormituksen, kuten maatalouden, turkistarhojen, kalankas
votuslaitasten ja turveteollisuuden aiheuttamien haittojen
vähentämiseen. Vesihuollossa on kiinnitetty erityistä huo
miota haja-asutuksen vesihuoltoon, mikä on myös kansain
välisen vesihuollon vuosikymmenen 1981 - 1990 kotimainen
päätavoite. Tutkimustaimintaa on ulotettu mm. jätehuoltoan,
luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutokseen perinteisten vesi-
tutkimusten rinnalla.
Aivan erityistä painoa on pantu tutkimustoiminnan kehit

tämiseen ja lisäämiseen yleensä ja ympäristötiedon kerää
miseen ja saatavuuteen. Myös kansainväliset asiat ovat vuo
desta toiseen lisääntyneet.

Lopuksi
Olen edellä esittänyt vain eräitä hajanoisia tapahtumia kah
denkymmenen vuoden taipaleelta. Tähän vuosikertomuk
seen on pyritty saamaan tavallista enemmän kuvauksia siitä,
miten eri asiat ovat kehittyneet näiden vuosikymmenien ai
kana. Ne täydentävät oleellisesti tätä esitystä. Viraston ke
hittyminen on nähdäkseni hyvin seurannut yhteiskunnan ke
hitystä tähän saakka. Nyt sillä on edessään uuden hallinto-
kulttuurin luominen, jossa tuloksellisuus, asiantuntemus ja
palveluhalukkuus ovat keskeisinä perustekijöinä. Myös teh
tävät tulevat edelleen painottumaan ympäristönsuojelun
suuntaan. Tämä ei kuitenkaan tapahdu niin, että vesiasiat
vähenisivät ainakaan merkittävästi, vaan nimenomaan ym
päristöasioiden rajun kasvun myötä.

Vesi- ja ympäristöhallinnon menestyksen avain on ollut ja
tulee olemaan monipuolisen asiantuntemuksen omaava ja
työstään innostunut henkilökunta. Tämän rikkauden säilyttä
minen on tulevaisuuden tärkein asia.

Toukokuus 1990

Simo Ja tinen
Pääjohtaja
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIEN TOIMINTAA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA
Vesi- ja ympäristöpiirit

Hevy Tuvy Tavy Kyvy Mivy Kuvy PKvy Vavy KSvy Kovy Ouvy Kavy Lavy Yht.
Toimialueen kokonaispinto-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.) 1544 637 468 336 208 256 176 319 250 186 277 97 200 4954

Piirien kuukausipalkkainen
henkilöstö 91 70 91 81 66 80 64 152 85 110 142 70 127 1229

Määrärahojen käyttö yhteensä
(milj. mk( 20,5 18,5 19,0 23,0 14,2 21,2 18,0 45,8 22,0 31,0 61,0 21,0 49,0 364,2

Työmäärärahat (milj. mk) 6,2 8,3 5,6 11,2 5,2 6,9 7,9 24,3 7,8 14,6 37,0 9,1 28,4 172,5

Vesilaitosten liitty)ämäärä
(% väestöstä) 88 83 78 76 66 70 69 88 75 98 92 73 79 82

Viemärilaitosten Iiitty)ämöärä
(% väestöstä) 86 76 77 77 66 67 63 56 74 56 70 68 67 75

Pohja- ja tekopohjaveden osuus
yhdyskuntien käyttämästä vedestä (%) 40 44 50 57 66 78 89 59 53 86 51 89 64 52

Korkotukilainat yhdyskuntien
vesihuoltoon ja vesi
suojeluun (mii). mk) 21,7 11,9 18,8 5,1 24,7 13,9 7,5 30,1 10,4 7,8 10,0 4,8 19,0 185,7

Hankesuunnittelu käynnissä (kpl) 19 4 8 11 12 23 12 32 18 16 29 29 79 292

Yleissuunnittelu käynnissä (kpl) 9 3 — 1 — 5 5 5 7 1 5 3 2 46

Valmistuneita vesirakennustöitä
(kpl) 5 3 11 1 8 4 10 9 7 2 17 3 19 99

Lausuntoja hakemusasioista (kpl) 76 87 19 31 26 52 49 38 39 44 66 27 31 585

Käsiteltyjä ennakkoilmoituksia
(kpl) 53 176 21 28 17 26 14 58 24 37 63 2 18 537

Volvontakohteita (kpl) 1609 2484 2240 848 1320 433 949 650 1206 3740 2442 317 2766 21004

Lausuntoja muista kuin vesi
oikeusasioista (kpl) 436 433 454 472 291 356 245 1216 363 259 467 247 954 6193

Vesistötarkkailuohjelmia (kpl) 159 83 71 63 72 108 57 156 184 26 45 91 107 1222

Valmistuneita katselmuksio
(kpl) 4 14 3 5 3 4 2 3 — 4 2 4 5 53

Vireillä olevia katselmus
toimituksia (kpl) 9 46 11 8 7 5 5 17 4 10 5 4 11 142

Valmistuneita ojitustoimituksia
(kpl( 9 21 6 8 10 15 15 22 6 7 15 11 17 162

Laboratorionäytteitä (1000 kpl) 3,3 2,9 3,1 3,6 2,5 3,3 4,8 5,4 3,9 2,5 5,3 3,7 5,0 49,3

Laboratariomäärityksiä (1000 kpl) 25,3 18,4 27,6 30,1 26,8 22,8 41,0 37,8 35,3 20,4 51,3 34,5 51,9 423,2

Kumoamattomia uittosääntöjä
(kpl) 28 13 25 18 26 5 2 20 29 8 17 28 46 265

Yhteenveto koskee vuoden 1989 tai sen lopun tilannetta lukuunottamatta väestöä, vesi- ja viemärilaitoksia sekä pohjaveden osuutta koskevia tietoja,
jotka ovat vuoden 1988 lopulta.
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIT HALLINTOPAIKKOINEEN

Vesi- la ympöristöpiirit:
Helsingin tHevy)
Turun (Tuvy)
Tampereen (Tavy)
Kymen (Kyvy)
Mikkelin (Mivy)
Kuopion (Kuvy)
Pohjois-Karjalan (PKvy)
Vaasan (Vavy)
Keski-Suomen (KSvy)
Kokkolan (Kovy)
Oulun (luvy)
Kainuun (Kavy)
Lapin (Lavy)




