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L UKUALLE

Julkisen hallinnon uudistam isen eräänä lähtökohtana
on sopeuftaa hallinto nopeasti muuttuvaan toimintaym
päristöön. Kulunut vuosi on vahvistanut käsilystämme
muutosten nopeudesta ja yllälyksellisyydestä. Myös
suuret kehitysaollot näyttävät seuraavan toisiaan yhä
nopeammassa tahdissa. Maatolousyhteiskunnasta
olemme siirtyneet tai olemme ainakin siirtymässä
teollisen yhteiskunnan jälkeen tietoyhteiskunnan
kehilysvaiheeseen. Seuraavienkin vaiheiden merkit
ovat varmasti jo havaittavissa. Eräs niistä perustuu
inhimillisten voimavarojen täysimittaiseen käyttöön,
luovuuteen ja mielikuvitukseen.

Vesi- jo ympäristöhallintoa kehitettäessä on hallinnon
tulevaisuus nähty ensisijaisesti ympäristöalan osiantun
tijaviranomaisena, joka vaikuttaa osiontuntemuksel
laan ympäristön ja sen käytön kehitykseen ja tuottaa
uutta tietoa ympäristäongelmien ratkaisemiseksi.
Keskeisin menestystekiä on henkilöstön pätevyys,
ammattitaito ja korkea työmotivaatio. Tuloksellinen
toiminta edellyttää hyvää yhteistyötä mm. muiden
viranomaisten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa.

Huomattavin edisiysoskel tulosohjouksen toteuttam ises
sa oli kertomusvuoden aikana eräiden merkittävien
tehtäväryhmien hajauttaminen keskusvirastosta piirihal
lintoon. Nämä tehtävät koskivat vesihuoltoavustusten
myöntämistä, korkotukilainoista päättämistä sekä
puhe- ja toim ivaltaa vesilaissa tarkoitetuissa asioissa.
Pääosa keskusvirastolle kuuluneista yks ittäisistä asiois
ta on nyt siirretty vesi- ja ympäristöpiirien ratkaistavak
si. Seuraava suuri muutos hallinnon toim intatavoisso
toteutuu vuoden 1 992 alussa vesi- ja ympäristähallin
non siirtyessä tulosbudjetointiin.

Vesiensuojelun tavoiteohjelman vaatimaa valmistelua
ja toimeenpanaa on vuoden aikana jatkettu. Vesien
suojelussa on keskitytty erityisesti vesistöjen rehevä ity
miskehityksen katkaisemiseen ja myös jätevesien
myrkkyvaikutusten alentomiseen. Vuonna 1 990
voimaan tulleen kemikaaliloin säännösten ja määräys
ten ylin valvonta kuuluu vesi- ja ympäristöhallitukselle
kemikaalien aiheuttamien ympäristöhoitto(en ehkä ise
misen ja torjunnan osalta. Vesi- ja ympäristöhallinnon
vastuu ja tehtävät myös jätehvallassa jo luonnonsuoje
lussa ovat lisääntyneet.

Ympäristöntutkim usta on suunnattu vesientutkim uksesta
muille tutkimuksen osa-alueille. Erityisesti on kehitetty
jätehuollon, luonnonsuojelun jo kem ikaalien tutkim us
ta. Vesi- ja ympäristöhallinto on osallistunut useiden
laajojen tutkim usohfeim len toteuttamiseen. Kertomus-
vuonna valmistui valtakunnallinen hoppamoitum isen

tutkimusohjelmo (HAPRO), joko olennaisesti täsmensi
kuvaa happamoitum isen etenem isestä Suomessa.
Suomen Akatemian hallinnoimana alkoi suomalainen
ilmakehän muutosten tutkim usohjelma (SILM U).

Yhdistyneiden Kansakuntien julistaman vesih uollon
vuosikymmenen (198 1-1990) päätteeksi Suomen
työiyhmä laati pitkän aikavälin periaateohjelman.
Tämän ohjelman sekä vesiensuojelun tavoiteohjelman
toteuttaminen edellyttää 1990-luvulla noin 1,8 miljar
din markan investointeja vuodessa asutuksen vesihual
lon ja vesiensuojelun kehittämiseen. Tarve on nykyistä
investointitasoa jonkin verran korkeampi.

Hydralogiset olosuhteet olivat vuonna 1 990 poikkeuk
selliset. Tämä aiheutti uudenlaisia ongelmia vesistöjen
käyttötoim innalle ja tulvantorjunnalle. Harvinaisen
lämpimän ja runsassateisen talven johdosta vedenpin
nat nousivat erityisesti Etelä-Suomessa ja Pohjanmaal
la poikkeuksellisen korkealle. toppuvuosi oli puoles
taan hyvin kuiva, ja vedenkarkeuksien liiallisen alene
isen estämiseen jouduttiin käyttämään poikkeuslupia.

Vuosi 1990 on ollut taitekohta vesi- ja ympäristöhallin
non historiassa. Hallinnon perustamisesta lähtien sitä
johtanut pääjohtaja Simo Jaatinen jäi eläkkeelle 1
päivästä lokakuuta 1 990 lukien ja uudeksi pääjohta
jaksi nimitettiin ympäristöm inisteri Kaj Bärlund. Samal
la kun kiitän pääjohtaja Simo Jaotista arvokkaasta
työstä maamme vesivoro (en ja ympäristönsuojelun
hyväksi toivotan pääjohtaja Kaj Bärlundille parhainta
onnea ja menestystä uudessa haastavassa ja vastuun
alaisessa tehtävässä.

Va. pääjohtaja

Jarmo Ratia ja Simo Jaatinen



VESIVARAT

Hydrologinen katsaus
Vuosi 1 990 alkoi vähälumisena,
mutta tammikuussa satoi lunta run
saasti. Lumen painosta vettä nousi
paljon järvien jäille. lammi-helmi
kuun vaihteessa alkoi poikkeukselli- sa.
sen lämmin kausi.

Lumen sulaminen ja keväinen
veden nousu alkoivat maan etelä- ja
keskiosissa jo tammi-helmikuun vaih
teessa eli pari kuukautta tavano
maista aikaisemmin. Sulamisen
alkaessa lunta oli hieman tavallista
enemmän maan etelä- ja keskiosis
sa mutta niukahkosti pohjoisessa.

Lumen sulaminen ja samanai
kaiset runsaat vesisateet Etelä- ja
Keski-Suomessa nostivat useiden
vesistöjen vedet ajankohdan ennä
tyskorkeuksiin helmi-maaliskuussa.
Kokemäenjoen alueen monien jär
vien pinnat olivat tuolloin ennätyk
sellisen ylhäällä, 50 jopa 1 50 cm
ajankohdan keskiarvoa ylempänä.
Etelä-Suomen joista jäät lähtivät kuu
kauden verran tavallista aikaisem
min ja viikkoja aiemmin kuin mitä
on aiemmin havaittu.

Huhtikuussa sateet vähenivät,
maan länsiosissa jopa ehtyivät
pariksi kuukaudeksi. Tornionjoen
suulla jäiden ruuhkautuminen meri-
jäätä vasten nosti joen pinnan Tor
niossa ennätyskorkeuteen. Lapissa
sään viileneminen hidasti kevään
kehityksen normaaliin aikatauluun.

Kesä oli enimmäkseen niukka
sateinen ja lämmin. Vesivaratehtyi
vät nopeasti ja etuajassa. Kesällä
sattui paikoin runsaitakin ukkossa
teita, mutta niillä ei ollut merkittä
vää vaikutusta vesistöissä: maa oli
kesällä, syyskesällä ja syksyllä hyvin
kuiva suuressa osassa Suomea ja
sekä pinta- että pohjavedet laski
vat.

Alkukesästä olivat vedet olleet
alhaalla Länsi-Suomessa. Loppuke
sästä ja syksyllä ne pääsivät erityi
sen alas Savossa, Karjalassa ja
Kainuussa. Järvien pinnat olivat
siellä yleisesti puolisen metriä ajan
kohdan keskiarvon alapuolella,
pohjavesi metrinkin.

Talvi tuli pohjoiseen vähän myö
hässä, etelään vähän aikaisessa.
Vedet olivat tuolloin alhaalla koko
maassa, eniten edelleen Itä-Suomes
sa, jossa vettä on ollut niin vähän
vain muutamia kertoja vuosisadas

Vuoden kuluessa Suomen alu
eelle satoi vettä ja lunta noin 201
km3 (597 mm; tämä on ns. korjattu
arvo). Suomen alueelta haihtui 113
km3 (335 mm), valui mereen tai
rajojen yli 93 km3 (239 mm). jär
vien vesivarastot pienenivät noin
3,6 km3 ja pohjavesien noin 14
km3, mitkä vastaavat 11-12 cm:n
keskimääräistä laskua vedenpin
noissa vuoden aikana. Lumen vesi-
arvo oli vuoden alkaessa 20 mm ja
loppuessa 57 mm maan koko alu
eelle tasoitettuna (7 ja 1 9 km3).

Vesien tila
Laaja yhteenveto Suomen vesistö
jen ja rannikkovesien käyttökelpoi
suudesta 1 980-luvun puolivälissä
vallinneessa tilanteessa valmistui.
Vesi- ja ympäristöpiirit luokittelivat
alueensa vesien yleisen käyttökel
poisuuden uudistettu jen veden laa
tukriteerien avulla. Suomen järvien
kokonaispinta-alasta luokiteltiin 88
¾. Veden laatutietojen puuttumisen
vuoksi joitakin pienehköjä järvia
luokittelematta. Luokitusta sovel let
tim myös keskivirtaamaltaan yli 2
m3/s oleviin jokiosuuksiin ja rannik
kovesii n. Avomeren käyttökel poi
suus arvioitiin erinomaiseksi. Sii
hen verrattuna lievästi muuttuneet
ranni kkovedet arvioitiin toiseen käyt
tökelpoisuusluokkaan (hyvä) kuulu
viksi ja voimakkaammin muuttuneet
tätä huonompiin luokkiin.

Len tuon vedenkorkeus

Veden korkeus
200
cm

150

100

50
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Vuosisadanta 1990 (mm)

Suomen vesistölä
kannattaa vaalia huolella.
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Vesien tila parani 1 980-luvun
aikana vesiensuojelutoimenpiteiden
ansiosta eräillä aiemmin raskaasti
kuormitetuilla alueilla. Varsinkin
hapen kulumisesta aiheutuneet
haitat vähentyivät. Toisaalta vesien
hidas rehevöityminen erilaisine
käyttöhaittoineen jatkui koko 1 980-
luvun. Syynä tähän ovat muun
muassa metsäteollisuuden kasvanut
ravinnekuormitus, kalanviljelyn ja
turvetuotannon kasvu sekä metsäta
louden ja maatalouden tehostumi

1
sesta johtuva hajakuormitus.

Myös vuonna 1 990 oli vesien ti
lassa nähtävissä edellä kuvattuja
piirteitä. Metsäteollisuudessa toimii
jo kolmisenkymmentä biologista
jäteveden puhdistuslaitosta. Niiden
ansiosta jätevesien aiheuttama
hapenvajaus sekä myrkyllisyys ovat
alentuneet jätevesien purkualueilla.
Metsäteollisuus on kuitenkin edel
leen merkittävä kuormittaja huomat
tavan suurien ravinne- ja myrkky
päästöjensä vuoksi. Myrkkyvaiku
tusten esiintymistä selvitettiin muun
muassa Vana javeden-Pyhä järven
alueella sekä Mäntän reitillä. Selvi
tysten tulokset osoittivat, ettO jä teve
det häiritsevätvakavasti kalojen elin-
toimintoja Mäntän ja Valkeakos

ken teollisuuden alapuolisissa ve
sistöissä ainakin vielä 1 0 - 1 5 kilo
metrin etäisyydellä purkupaikoista.

Osoituksena vesistöjen rehevöi
tymiskehityksen jatkumisesta todet
tiin runsaasti käyttökelpoisuutta hei
kentäviä sinileväkukintoja tai muita
levien massaesiiniymiä. Sinilevät
aiheuttivat haittoja yleensä samois
sa kohteissa ja samassa laajuudes
sa kuin edellisinäkin vuosina. Muis
ta rehevöitymisen haitallisista seu
rausilmiöistä mainittakoon, että ui
mareille kiusallisen limalevän todet
tiin levinneen laajalle alueelleJärvi
Suomessa ja että eräin paikoin pii
levien runsas esiintyminen haittasi
verkkokalastusta vielä myöhäissyk
sylläkin. Erikoisuutena voidaan
todeta, että pienestä merenlahdes
ta Dragsfjördistä tavatti in Itämeren
alueen ensimmäinen Prymnesium
tarttumalevän massaesiintymä. Laji
on yleinen Pohjanmeren alueella ja
on siellä aiheuttanut paljon haittaa
tappamalla kaloja Norjan kalan
kasvattamoilla.

Merialueiden tilan huolestutta
va kehitys oli paljon esillä kertomus-
vuoden aikana. Varsinkin Suomen
lahden ja Saaristomeren rannikko
vesissä on viime vuosina näkynyt

Tornion joen suulla jäät
ruuhkautuivat huhtikuusso
merijäätä vasten nostaen
joen pinnan ennäfyskor
keuteen. Etelä- jo Keski-
Suomessa keväinen ve
denpinnan nousu alkoi jo
tammi-helmikuussa.

merkkejä kiihtyvästä rehevöitymises
tä. Suomenlahden tilanne ei ollut
yhtä huono kuin edellisinä vuosina
johtuen ehkä kesän ja syksyn tuuli
suudesta ja veden hyvistä sekoittu
misoloista. Sen sijaan Saaristome
rellä havaittiin jo aikaisesta kevääs
tä alkaen ranta- ja pohja levien poik: keuksellisen voimakasta kasvua.
Myöhemmin kesällä todettiin Saa
ristomerellä laajoilla alueilla poh
jan läheisissä vesikerroksissa ha
penvajausta, joka oli suurempaa
kuin 1 970-luvun lopulla tai 1 980-
luvulla todetut tapaukset. Syynä voi
makkaaseen vajaukseen saattaa
olla edellä mainittujen leväkasvus
tojen hajoaminen. Merialueiden
tilan heikkeneminen johtuu maa-
alueelta huuhtoutuvista ravinteista
sekä Itämeren keskusaltaan tilan
yleisestä huononemisesta.

Poh javesiva rat
Pohjavesialueiden antoisuuson noin
4 milj. m3 vuorokaudessa. Noin
puolet pohjavesivaroista on alueil
la, jotka vesi- ja ympäristöhallitus
on määritellyt yhdyskuntien veden
hankinnalle tärkeiksi pohjavesialu
eiksi ja jotka on varattu yhdyskun
nille ja erityisen hyvää raakavettä
tarvitsevalle teollisuudelle. Kertomus-
vuoden alussa lähes kolmasosa
näistä pohjavesivaroista oli vesilai
tosten käytössä. Veden hanki
suunnittelussa ja pohjavesien suoje
lussa tarvittavien tietojen hankkimi
seksi vesi- ja ympäristöpiirit selvitti
vät pohjaveden määrää, laatua ja
virtaussuuntia kuntien kanssa.
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VEDENHANKINTA

Yhdyskunnat
Väestöstä 83 % eli runsas neliä mil
joonaa ihmistä saa talousveden
yleisestä vesilaitoksesta. Puolet täs
tä vedestä on pohja- ja tekopohja
vettä. Tulevaisuudessakin vain har
vat suurimmista kaupungeista voi
vat luopua kokonaan pintaveden
käytöstä, mutta monet niistä ovat
siirtyneet yhä suuremmassa määrin
pohjaveden käyttöön. Tämän on
tehnyt mahdolliseksi luonnollisten
pohjavesiesiintymien antoisuuden
parantaminen imeyttämällä harjui
hin hyvälaatuista pintavettä.

Viimeisimmän tilaston mukaan
vuonna 1 989 käytettiin vesilaitos
ten jakamaa vettä 279 litraa asu
kasta kohti päivässä. Lukuun sisäl
tyi myös vesilaitokseen liitiyneen
teollisuuden veden kulutusta samoin
kuin julkisten tilojen vedenkäyttöä
sekä puistojen kasteluun ja kenttien
jäädyttämiseen käytettävää vettä.
Kotitalouksien osuus oli runsas puo
let jakeluun pumpatusta vesimää
rästä.

Veden laatu täyttää sekä pinta-
että pohjavesilaitoksilla entistä
paremmin lääkintöhallituksen suo
situkset, mikä osoittaa hoitajien
hallitsevan hyvin laitoksensa myös
häiriötilanteissa. Talousveden laa
tua on parannettu ottamalla käyt
töön entistä puhtaampia raakave
siä sekä muuttamalla desinfiointia
niin, ettei haittallisia klooraustuot
teita syntyisi. Ta lousveden terveydel
lisen laadun valvontaa käsittelevä
lääkintöhallituksen yleiskirje uusit
ti i n.

Yhdistyneet Kansakunnat julisti
yleiskokouksessaan marraskuussa
1 980 ajanjakson 1 981 - 1 990 kan
sainväliseksi vesihuollon vuosikym
meneksi-International Drinking Wa
ter Supply and Sanitation Decade.
Vuosikymmenen aikana on maas
samme tapahtunut merkittävää
kehitystä erityisesti talousveden
laadun ja haja-asutuksen vesihuol
lon turvaamisessa sekä pohjavesi
en käytön ja suojelun edistämises
sä. Vesihuollon vuosikymmenen

Vesilaitosten jakama
vesimäärä

Vesi- ja viemärilaitosten
liittyjämäärät

Väestö Viemärilaitokset

D sMtokset 1 Jätevedenpuhdistamot

Milj, asukasta

5

4

3

2

Milj. m3/d
1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Pintavesi

Poh1avesi

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 89 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 89

Asukkaita yh teisiin vesih uoltolaitoksiin
vesi- ja ympäristäpiireittäin

liitetyissä kiinteistöissä

1981 1989
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päätteeksi Suomen vuosikymmen-
työryhmä laati vesihuollon pitkän
aikavälin periaateohjelman, Suo
men vesihuollon suuntaviivat, jossa
tarkasteltiin vesihuoltoon liittyviä tu
levaisuuden tarpeita ja tavoitteita
sekä eri osapuolten odotuksia ja
tehtäviä. Lisäksi käynnistettiin valta
kunnallinen kaivovesiselvitys. Peri
aateohjelmassa on asetettu Suomen
vesihuollon kehittämiselle kolme
yleistavoiteifa:
1 Kaikkien asukkaiden tulee saa-
da riittävästi hyvää talousvettä
kohtuullisin kustannuksin.

II Vesihuoltoa uhkaavat ympäris
tömuutokset ehkäistään.

III jätevedet aiheuttavat mahdolli
simman vähän ympäristöhait
toja.

Turun seudun vedenhankintaan
liittyvä korvausvesitunneli Koke
mäen joesta Eurajokeen sai vesiyli
oikeuden luvan. Talouspoliittinen mi
nisterivaliokunta teki periaatepää
töksen valtion osallistumisesta Tu
run seudun vedenhankintaan.

Haja-asutus
Itä- ja Keski-Suomessa toteutetun kol
mivuotisen haja-asutusalueiden ve
denhankinnan kehittämisprojektin
tulokset julkaistiin seitsemänä ra
porttina. Projektissa selvitettiin ve
densaannin turvaamista vesilaitos
ten palveluiden ulkopuolisilla alu
eilla. Siinä kehitettiin myös pohja
vesigeologisia tutkimusmenetelmiä,
kaivotekniikkaa, kuntakohtaisen ve
sihuoltotiedon atk-sovellutuksia sekä
kuluttajien neuvonnan ja palvelun
menettelytapoja.

Haja-asutuksen vedenhankinnan
yleissuunnillelua tai perustietoja koot
tim useissa kunnissa Helsingin, Tu
run, Tampereen, Kymen, Mikkelin,
Keski-Suomen ja Kuopion vesi- ja
ympäristöpiirien alueilla.
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Vuonna 1 989 teollisuus käytti vettä
3,3 milj. m3 vuorokaudessa. Mas
sa- ja paperiteollisuuden osuus
denkäytöstäon pienentynyt 2,3 milj.
m:iin vuorokaudessa.

Pappisten Isolähde.

Vedenhankinnassa pyritään
turvautumaan pohjavesiin,
joita uhkaavat soranotto ja
moni muu toiminta.

--- ,.

A 1

h..

Teollisuus

Haja-asutusalueiden ve
denhankinnan kehittämis
projektin tulokset julkais

tiin seitsemänä raporttina.



VESIEN JA YMPÄRISTÖN SUOJELU

Vesi- ja ympäristöhallinnon rooli ym
päristönsuojeluviranomaisena laa
eni uusien kemikaalivalvontaan
iittyvien tehtävien myötä. Toimin
nan painopiste säilyi kuitenkin
edelleen vesien suojelussa, jossa
keskeisenä tehtävänä on vesien
suojelun tavoiteohjelman ja kansain
välisissä sopimuksissa esitettyjen
tavoitteiden toteuttaminen.

Vesien suojelussa korostuivat eri
tyisesti maa- ja metsätalouden ai
heuttaman ja muun hajakuormituk
sen vähentäminen, yhdyskuntien,
teollisuuden ja kalankasvatuksen
sekä vesistöjen rakentamisen ja käyt
tötoiminnan aiheuttamien haittojen
ja riskien vähentäminen.

Selvitykset ympäristönsuojelun
huomioonottamisesta maataloudes
sa ja siihen liittyvässä maaseudun
kehitystoiminnassa käynnistettiin.
Samoin aloitettiin vesistön happa
moitumistilannetta, kalkitustarvetta
sekä kalkituksen hyötyjä, haittoja ja
kustannuksia koskevien tietojen
koostaminen.

Ympäristöministeriö asetti työryh
män, jonka tehtävänä on laatia eh
dotus siitä, mitkä vesistöt tai vesis
tön osat ovat erityissuojelun tarpees
sa sekä selvittää, mitä keinoja on

käytettävissä tai tarvittaisiin, jotta
näiden vesistöjen suojeluarvot voi
daan turvata. Työryhmä on vas
tausten perusteella alustavasti va
linnut erityissuojelun kohteet sekä
selvittänyt suojelun keinoja ja tarvit
tavia suojelutoimia. Luonnonsuoje
lullisesti ja kalataloudellisesti arvok
kaiden pienvesien selvitystyössä jat
kettiin maastoinventointeja.

Pohjavesien suojelun toteuttami
seksi vesi- ja ympäristöhallinto jat
koi pohjavesialueiden kartoitusta ja
luokitusta. Samalla luetteloitiin
pohjavesialueilla olevia, pohjave
siä vaarantavia laitoksia ja toimin
toja pohjavesivaikutusten arvioin
tia sekä mahdollisia valvontatoimen
piteitä varten. Lisäksi selvitettiin poh
javesien muuttumis- ja likaantumis
tapauksia sekä kokeiltiin niiden kor
jaamiseksi soveltuvia
netelmiä.

Uusi pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmien laadintaa koskeva vaI
vontaohje saatiin pääosin valmiik
si. Pohjavesien suojeluun liittyviä
selvityksiä jatkettiin yhteistyössä
muiden osapuolten kanssa mm.
maa-ainesten oton, peltolannoituk
sen, tiesuolauksen ja lentokenttien
pohjavesivaikutusten selvittämisek

Maasuodattimilla voi
daan huolehtia hafa

asutuksen jätevesien käsit
telystä. Myrskylään raken
netulla maasuodattimella
pyritään hyvään fosforin

poistotehoon.



si. Samoin osallistuttiin mm. tieluis
kien suojaamista varten laaditta
van tielaitoksen ohjeiston laadin
taa n.

Vesien suojeluun liittyvässä kan
sainvälisessä yhteistyössä käsiteltiin
mm. Itämeren suojeluun liittyviä ky
symyksiä, joista keskeisiä olivat
Itämeren suojelusopimuksen mukais
ten toimien valmistelu sekä Suo
menlahden ja Pohjanlahden suoje
luun liittyvät ongelmat. Suomen ja
Neuvostoliiton välistä vesiensuoje
luyhteistyötä jatkettiin osallistumal
la maiden välisen vesiensuojelun
toimintaohjelman valmistelemiseen
sekä kehittämällä yhteistä metodiik
kaa ympäristövaikutusten arvioin
tiin.

Kemikaalilainsäädännön uudis
tuminen toi vesi- ja ympäristöhallin
nolle uusia tehtäviä. Kemikaalilain
avulla voidaan aikaisempaa tehok
kaammin puuttua ympäristöhait
toihin. Laki täydentää siten muuta
ympäristönsuojelulainsäädäntöä.
Myös torjunta-aineiden ennakkotar
kastukseen liittyvä ympäristövaiku
tusten arviointitehtävä siirrettiin ym
päristöministeriöltä vesi- ja ympä
ristöhallitukselle.

Yhdyskunnat
Yhdyskunta jätevesien valvonnan
keskeisenä tavoitteena oli puhdista
moiden ja niiden toimintaedellytys
ten tehostaminen kansainvälisten si
toumusten ja vesiensuojelun tavoi
teohjelman mukaisesti. Useiden
äteveden johtamista koskevien
upahakemusten yhteydessä esitet
tiin mekaaniskemiallisten puhdista
maiden täydentämistä biologisella
käsittelyprosessilla, ammoniumty
pen hapetuksen aloittamista sekä
typen ja tosforin poiston tehostamis
ta.

lerveyteen ja ympäristöön koh
distuvien haittojen vähentämiseksi
ja puhdistamoiden toimintaedelly
tysten parantamiseksi pyrittiin eri
tyisesti yleiseen viemäriin johdetta
ylen teollisuusjätevesien esikäsitte

lyn tehostamiseen ja sitä koskevien
vaatimusten täsmen$ämiseen. Myös
viemäriverkostojen kunnostusta jat
kettiin. Kunnostustarpeen ja korjaus-
toimenpiteiden vaikutusten seuran
taa tehostettiin.
Jätevedenpuhdistamoilla synty

vä n Ii etteen hyötykäyttöä koskevat
ohjeet viimeisteltiin. Lietteen sisältä-
miä orgaanisia haitta-aineita kos
keva selvitys aloitettiin.

Yhdyskuntien jätevedenpuhdista
moja oli vuoden 1 989 lopussa
käytössä 577. Viemäröidyistä jä te
vesistä käsiteltiin 88 % biologis
kemiallisesti ja kemiallisesti 1 2 %.
Käsittelyssä saatiin poistetuksi
pääosa orgaanisesta aineksesta
(BOD7) ja fosforista sekä noin kol
mannes typestä. Vuonna 1 989 yh
dyskuntienviemärilaitoksista johdet
tim vesistöihin orgaanista ainesta
11 400 tonnia, fosforia 440 tonnia
ja typpeä 14 500 tonnia.

Yhdyskuntien jätevedenpuhdista
mot toimivat vuonna 1989 tyydyttä
västi. Orgaanisesta aineesta pois
tettiin yli 90 % lähes 400 puhdista
molla ja samoin fosforista yli 330
puhdistamolla. Molempien kuormi
tusten osalta päästiin vähintään 70
¾ käsittelytehoon 490 jäteveden
puhdistamolla. Viime vuosikymme
nellä on jätevedenpuhdistamoiden
toiminta parantunut jatkuvasti.

Yli viidesosa Suomen talouksista
on yhä yleisten viemäriverkostojen
ulottumattomissa. Ympäristöhaitto
ja torjuvien menetelmien käytön edis
tämiseksi vesi- ja ympäristöhallitus
julkaisi kertomusvuonna kirjan Pie
net jäteveden maapuhdistamot. Li
säksijä rjestettiin koulutusta useille
kohderyhmille, etenkin kuntien ym
päristönsuojelut: teereille.

Kuivanieme - Simon alueen jä
tevesien käsitt&;i yleissuunnitelma
valm istui.

Yhdyskun tien /ätevesien kuormitus
D Kösitteemötön iötevesi

vöstoon johdeu

1000 t/a BOD7-kuormitus
120
100
80
60
40
20

71 75 80 85 89

Eosforikuormitusl000t/a

irL h

-i

-1.fl
71 75 80 85 89

1000 1/0 lyppikuormitus
25

71 75 80 85 89

Jätevesien käsittely

Mekaaninen tai kiintkoht. sakokaivor
Biologinen
Kemiallinen
Biologis-kemiallinen

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

71 75 80 85 89
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Biokemiallinen hapenkulutus BQD7
1000 t/a
300

fta
Kokonaisfosfori, P

Kokonaistyppi, N101

t/o EI Elohopea EI Kadmium

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

EI Kromi
EI Nikkeli

J äteh uol to
Valtion jätehuoltotöiden valmiste
luun liittyviä maastotutkimuksia ja
suunnittelua tehtiin ja jatkettiin kaik
kiaan 1 5 kohteessa.

Vesi- ja ympäristöpiirit aloittivat
yhteistyössä lääninhallitusten ja
kuntien ympäristöviranomaisten
kanssa saastuneita maa-alueita
koskevan tiedon keräämisen. Kar
toitus on keskeinen osa saastunei
den maa-alueiden selvitys- ja kun
nostusprojektia fns. SAMASE-pro
jekti), jota toteutetaan vesi- ja ympä
ristöhallituksen johdolla. Projektis
sa koottiin myös tietoja toteutetuista
kunnostushankkeista, kehitettiin
saastuneisuuden tutkimusmenetel
miä ja ryhdyttiin selvittämään
tuneiden maa-alueiden kunnostuk
sen tavoitteita.

Pohjavesialueilla sijaitsevien kaa
topaikkojen aiheuttamista riskeistä
tehtiin selvitys. Kaatopaikkojen lu
kumäärän vähentämiseen tähtää
väa tehuollon alueellista yleissuun
nitte ua jatkettiin yhteistyössä kaa
voitus- ja jätehuoltoviranomaisten
kanssa. Vesi- ja ympäristöhallinto
osallistui Raahen ja Pudasjärven
seutujen jätehuollon yleissuunnitel
mien rahoittamiseen.

Teollisuus
Vuonna 1 989 koko teollisuuden
BOD7-päästötvähenivätedellisvuo-
desta noin 1 7 %. Väheneminen
johtui pääasiassa massa- ja paperi
teollisuuden päästöjen vähenemi
sestä. Fosforipäästöt vähenivät
keskimäärin noin 6 %. Tässäkin
tapauksessa suurin absoluuttinen
vähenemä oli massa- ja paperiteol
lisuudessa. Sen sijaan koko teolli
suuden typpipäästöt kasvoivat edel
lisvuoteen verrattuna noin 5 %, mikä
ohtuu metalliteollisuuden, öljynja
ostuksen ja elintarviketeollisuuden
kasvaneista päästöistä.

Teollisuuden jätevesipäästöt

EI Massa- ja paperiteollisuus

EI Muu teollisuus

EI Kalankasvatus (tietoja ei kaikilta vuosilta)

80 85 86 87 88 89

EI Kupari
EI Sinkki

200

100

t/a

800

600

400

200

t/a
5000
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3000

2000

1000

t/a
400

300

80 85 86 87 88 89

80 85 86 87 88 89
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Metsäteollisuus
Metsäteollisuus on edelleen selväs
ti suurin vesistöjä likaava teollisuu
denala. Se on viime vuosina tehos
tanut vesiensuojeluaan mm. raken
tamalla biologisia jätevedenpuhdis
tamoita. Biologinen käsittely on
käytössä tai rakenteilla noin 30
tehtaalla. Massa- ja paperiteolli
suus on valinnut yleensä aktiiviliete
käsittelyn. Käytössä on myös ilmas
tettuja lammikkopuhdistamoja sekä
paperitehtailla kemiallisia saostus
menetelmiä. Suunnitteilla on mm.
Kotkan seudulla ja Valkeakoskella
useamman tehtaan ja asumajäteve
sien yhteiskäsittely. Vuodesta 1 987
vuoteen 1 989 orgaanisen aineen
aiheuttama kuormitus on saatu
vähenemään noin 1 8 %. Samalla
fosforikuormituksen kasvu on py
sähtynyt.

Muu teollisuus
Metallikuormitus on 1 980-luvulla
pienentynyt tai pysynyt samalla
tasolla usealla tehtaalla. Selvimmin
vähentyi sinkkikuormitus vuoteen
1 987 saakka. Sinkki- ja kromikuor
mituksen kasvu 1 980-luvun loppu
puolella johtuu pääosin raaka-aine-
pohjan muuttumisesta titaanidioksi
din tuotannossa. Ko. teollisuuden-
alan vesiensuojelutoimenpiteet ei
vät ole vaikuttaneet sinkki- ja kromi
päästöihin. Elohopeakuormitus on
ollut suhteellisen pieni (60-100 kg
vuodessa).

Kalankasvatus
Kalankasvatuksen aiheuttama fos
forikuormitus vuonna 1 989 oli 250
tonnia ja typpikuormitus 1 740 ton
nia. Kalankasvatus on hajakuormi
tuksen, metsäteollisuuden ja taaja
ma-asutuksen jälkeen seuraavaksi
suurin ravinnekuormitusta aiheutta
va toimintasektori. Vuodesta 1 985
vuoteen 1 989 kalankasvatuksen ai
heuttama fosforikuormitus nousi noin
80%.
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Vuonna 1 989 oli Suomessa toi
minnassa 1 80 kalankasvatuslaitos
ta merialueella ja 206 laitosta sisä
vesialueella. Lisäksi luonnonravin
tolammikoita oli käytössä noin 1000
kappaletta. Vuoden 1989 kalan-
kasvatuksen kokonaistuotanto oli
1 8 600 tonnia, josta 72 % tuli
merialueelta. Kokonaistuotannon
kasvu viimeisen viiden vuoden ai
kana on ollut keskimäärin 17 %
vuodessa. 1 980-luvulla kirjolohituo
tanto on lisääntynyt pääosin meri-
alueella. Vuosikymmenen lopussa
Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla
toimivat laitokset tuottivat lähes 80
% Suomen merialueen kalankasva
tuslaitosten tuotannosta.

Velvoitetarkkailuiden perusteel
la merialueen verkkokassilaitosten
ominaiskuormitus oli vuonna 1 989

15 g tostoria ja 96 g typpeä tuotet
tuo kalakiloa kohti. Sisävesien
maalaitoksilla vastaavat ominais
kuormitukset olivat 11 g tostoria ja
85 g typpeä lisäkasvukiloa kohti.

Hajakuormitus
Maatalous ja erityisesti peltoviljely
kuormittaa voimakkaimmin vesistö
jä Etelä- ja Länsi-Suomen rannikko
alueilla. Karjatalouden ja turkistar
hauksen suorat päästöt vaikuttavat
eniten Pohjanmaalla ja Keski- ja Itä-
Suomessa. Järvi-Suomen reittivesis
töjä kuormittavat maatalouden li
säksi myös metsätalouden erilaiset
toimenpiteet: avohakkuut, maan
muokkaus, ojitus ja lannoitus. Eri
tyisesti Pohjanmaalla turvetuotan

Maatalouden torjunta
aineiden ympäristävaiku
tuksia arvioidaan uuden
kemikaalilain perusteella.
Maatalouden vesistäkuor
mitusta voidaan vähentää
vesistölen reunoille lätet
tävillä suojakaistoilla o
-vyöhykkeillä.
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to, vesistörakentaminen sekä sään
nöstely vaikuttavat vesien tilaan ja
käyttökelpoisuuteen.

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 ympäristöhal
lituksessa tehtyjen tutkimusten mu
kaan maataloudesta vesistöihin
kohdistuva kuormitus, erityisesti
fostorikuormitus, on aikaisempia
arvioita selvästi suurempi. Peltoalu
eilta vesistöihin joutuu fostoria 0,9
- 1 ,8 kg ja typpeä 8 - 20 kg hehtaa
riIta vuodessa. Vuosikuormituksek
si voidaan siten arvioida 2 000 -

4 000 tonnia fostoria ja 20 000 -

40 000 tonnia typpeä.
Maatalouden ja muun hajakuor

mituksen aiheuttamat vesistövaiku
tukset ovat yksittäisiä lukuarvoja
koskevasta kiistelystä huolimatta niin
ilmeiset, että vesiensuojelutoiminnan
tarpeettunnustetaan yleisesti. Suun
nitelmallinen vesiensuojelutyö on
kin käynnissä ja siihen panostetaan
entistä enemmän. Erityisen tärkeää
on pyrkiä ennalta ehkäisemään uu
sia kuormitustekijöitä. 1 .1 1 . 1 989
voimaan tullut ennakkotoimenpide
asetuksen muutos onkin periaatteel
lisesti ja käytännön toimia ajatellen
merkittävä edistysaskel etenkin kar
jatalouden, turkistarhauksen ja tur
vetuotannon vesiensuojelun edistä
misessä.

Uusi karjasuojien vesiensuojelua
koskeva valvontaohje annettiin
1 2. 11. Sen mukaan ovat periaat
teessa kaikki yli 20 nautayksikön
kokoiset elöinsuojat ennakkoilmoi
tusvelvollisuuden a aikaisempaa te
hokkaamman va vonnan piirissä.

Turvetuotannon vesiensuojelun
toimintaohjelmien laatimista jatket
tiin. Turvetuotannon ympäristövai
kutusten selvittämistö ja vesiensuo

PeItoen tosforilannoitus
kg/ha
50

40 -

30

20

tannoituksena annettu fosfori

10 -

Fosforin poistuma sadoissa

4446 48 5052 54 56 58 60 62 64
tähde:Sillonpää,Elonen)

jeluratkaisujen kehittämistä koske
vaan hankkeeseen osallistuttiin.
Ehdotus turvetuotannon vesiensuo
jelua koskevaksi valvontaohjeeksi
valmistui.

Kemikaalivalvonta
Vuonna 1 990 voimaan tullut kemi
kaalilaki toi vesi- ja ympäristöhallin
nolle uusia tehtäviä. Kemikaalilain
avulla säädellään kemikaalien
käyttöä hyvin laajasti, niinpä lain
valvontakin on jaettu usealle eri vi
ranomaiselle. Vesi- ja ympäristö-
hallitukselle kuuluu kemikaalilain
säännösten ja määräysten ylin val
vonta kemikaalien aiheuttamien ym
päristöhaittojen ehkäisemisessä ja
torjumisessa. Vesi- ja ympäristöhal
litus on vastuussa mm. puunsuoja
kemikaalien ja limantorjuntakemi
kaalien ennakkohyväksymisestä,
ympäristölle vaarallisten kemikaali
en luokittelusta ja eräiden vaarallis
ten kemikaalien vienti-ilmoitusme
nettelystä. Vesi- ja ympäristöpiirit
ovat lausunnonantaina vaarallis
ten kemikaalien teo liseen käsitte
lyyn ja varastointiin liittyvissä lupa
hakemuksissa.

66 68 7072 7476 78 80 82 84 86 88 90

Kemikaalivalvonnan keskeisenä
tavoitteena on kemikaalien käytös
tä aiheutuvien ympäristöhaittojen
a riskien vähentäminen. Kemikaa
ilain avulla voidaan säädellä ym
päristölle haitallisia kemikaaleja
niiden elinkaaren alkuvaiheessa ja
valvoa uusia kemikaaleja jo ennen
niiden käyttöön ottoa. Ympäristölle
vaarallisten kemikaalien pakkaus
ten varoitusmerkinnöillä lisätään
käyttäjien tietämystä kemikaalien
ympäristöhaitoista ja niiden ehkäi
semisestä.

Kemikaalilain valvontatehtävien
ohella vesi- ja ympäristöhallituksen
vastuulla on myös torjunta-aineiden
ennakkotarkastukseen liittyvä torjun
ta-aineiden ympäristövaikutusten ar
viointi sekä osallistuminen torjunta
ainelautakunnassa torjunta-ainei
den hyväksymistä koskevaan pää
töksentekoon. Painopistealueina
ovat olleet uusien lupa- ja ilmoitus
menettelyjen käynnistäminen, ym
päristölle vaarallisten kemikaalien
luokittelun valmistelu sekä kemikaa
lien ympäristötietorekisterin kehittä
minen ja täydentäminen.
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VESIUUOLIO- JA
YMPARISTONSUOJELUINVESTOINNII

Yhdyskun tien vesi- ia viemäri
laitosinvestoinnit vuoden 1 989
kustannustasossa

LI VesMitokset

Milj, mk

2500

2000

1500

Jätevesiviemärit
Jätevedenpuhdistamot
Viemärilaitokset

IEH
70 75 80 85 89

Teollisuuden vesiensuojelu
investoinnit vuoden 1 989
kustannustasossa

Milj.

EI Puhdistamot ja viemärit
EI Sisäiset investoinnit

Massa- ja paperiteollisuus

71 75 80 85 89

EI Puhdistamot ja viemärit

EI Sisäiset investoinnit
Muu teollisuus

mk

•R

Yhdyskunnat
Vesi- ja viemäri laitokset käyttivät
vuonna 1 989 rakentamiseen ja sa
neeraukseen 1 453 milj, mk, josta
vesijohtojen, vedenottamoiden ja
vedenkäsittelylaitteiden osuus oli
582 milj. mk. Viemäreiden ja jäte
vedenpuhdistamoiden rakentami
seen käytettiin 871 milj. mk, josta
jätevedenpuhdistamoiden laajen
nus- ja tehostamisinvestointien osuus
oli viidennes eli 1 65 milj, mk.

Kertomusvuoden alussa tuli voi
maan laki yhdyskuntien vesihuolto
toimenpiteiden avustamisesta anne
tun lain muuttamisesta. Lakiin liitty
vä asetus annettiin 6.4. Asetuksella
määritellään ne laitteet ja rakennel
mat, joita varten vesihuoltoavustus
ta voidaan myöntää sekä annetaan
yksityiskohta iset menettelysäännök
set. Keväällä uusittiin myös maa- ja
metsätalousministeriön päätös ve
denhankinta- ja viemäröintilaittei
den rakentamiseen myönnettävien
korkotukilainojen yleisistä ehdoista
sekä annettiin erikseen ympäristö-
ministeriön päätös yhdyskuntien ve
siensuojeluinvestointeihin myönnet
tävien korkotukilainojen yleisistä eh
doista. Uudistettujen säännösten
nojalla vesi- ja ympäristöpiirit teki
vät ensimmäisen kerran yksittäisiä
hakijoita koskevat rahoitustukipää
tökset.

Vuonna 1 990 tehtyihin vesi- ja
viemärilaitosinvestointeihin haettiin
vesihuoltoavustuksia 279 milj. mk.
Avustusta myönnettiin vedenhankin
taan ja viemäröintiin 296 hakialle
yhteensä 37,5 milj. mk sekä kun
teistökohtaisille hankkeille ja pie
nehköille yhtymille 1,5 milj, mk. Jä
tevedenpuhdistamojen ja jätevesi
lietteen käsittelylailleiden rakenta
miseen myönnettiin avustusta 67
haki jalle yhteensä 9,5 milj. mk. lyö-
ministeriön varoista osoitettiin ker
tomusvuonna yhdyskuntien vesihuol
to- ja vesiensuojeluinvestointeihin
avustusta 46,5 milj. mk.

Korkotukilainoja haettiin 552
milj. mk ja niitä myönnettiin 100
milj. mk vedenhankinta- ja viemä

röintilaitteisiin ja 60 milj. mk vesien
suojelua palveleviin kohteisiin. Yli
miljoonan markan lainoja maa- ja
metsätalousministeriö hyväksyi 1 2
haki jalle yhteensä 1 6,5 milj. mk ja
ympäristöministeriö 14 haki jalleyh
teensä 39,7 milj. mk. Vesi -ja ympä
ristöhallitus maksoi kertomusvuon
na korkotukea pääasiassa aiem- l
min myönnetyille lainoille yhteensä
25 milj. mk.

Laki ja asetus yhdyskuntien vesi
huoltotoimenpiteiden avustamises
ta mahdoll istavat nyt vesi huoltoavus
tusten myöntämisen myös kiinteistö
kohtaisiin hankkeisiin. Ensimmäisen,
vajaaksi jääneen vuoden aikana
vesi- ja ympäristöpiirit myönsivät
tällaisia avustuksia runsaan 200 ta
louden vesihuollon rakentamiseen
tai parantamiseen. Tulevina vuosi
na tämän rahoitusmuodon kysyntä
tulee olemaan merkittävästi run
saampaa. Tämä johtuu osaltaan sii
tä, että kertomusvuoden lopussa ku
mottiin entinen maatilalaki. Sen pe
rusteella myönnettiin korkotukea ja
lainoja vuonna 1 990 yli viidensa
dan yksittäisen kiinteistön vesihuol
tohankkeisiin. Lainojen kokonais
määrä oli suurempi kuin koskaan
aikaisemmin,yli 11 miljoonaa mark
kaa. Kaikkien avustettujen tai maa
tilalain perusteella rahoitettu jen kun
teistökohtaisten vesihuoltohankkei
den suunnitelmat on tarkastettu vesi
l’ ymparistopiireissa.

Valtion vesihuolto- ja vesiensuo
jelutöitä oli käynnissä 55 kohteessa
ja valtion osuus niistä oli vuonna
1990 yhteensä 61 milj. mk.

Valtion tuki yhdyskuntien vesi-
huolto- ja vesiensuojeluinvestointei
hin kattoi kaikki kolme tukimuotoa,
avustukset, korkotuet ja valtion vesi
huoltotyöt, yhteen laskien noin 1 2 %
vuoden investoinneista.

Valtion jätehuoltotyönä kunnos
tettiin Lempäälässä sijaitseva ns.
Leukamaan öljyjätekaatopaikka.

Vesiensuojelun tavoiteohjelmas
sa ja vesihuollon periaateohjelmas
sa esitettyjen kehittämistarvearvi
oiden perusteella tulisi 1 990-luvul
la investoinnit kohdistaa seuraaviin
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toimenpiteisiin:
O Noin 700 000 asukkaan ta
lousveden laadun parantami
nen EY:n määräysten edellyttä
mälle tasolle sekä noin kahta
miljoonaa kuluttajaa palvele
vien vesilaitosten toimintavar
muuden parantaminen erityises
ti kriisivalmiuden osalta. Arvioi
dut investoinnit ovat noin 2 000
milj, markkaa.

O Koko taajamaväestön saatta
minen keskitetyn vesihuollon pii
riin, mikä merkitsee vuoteen
2000 mennessä vesihuoltopal
veluiden laajentamista vajaalle
500 000 asukkaalle, kun ote
taan huomioon taajamien to
dennäköinen kasvu. Toimenpi
teiden arvioidutinvestoinnitovat
400 - 500 milj. markkaa.

O Hala-asutuksen vesihuollon
puutteiden poistaminen, mikä
edellyttää noin 400 000 asu
kasta koskevia parannustoimen
piteitä noin 1 70000 taloudes
sa. Arvioidut investoinnit ovat
3 300 milj. markkaa.

O Yhteensä noin miljoonan asuk
kaan jätevesien käsittelyn te
hostaminen yhdyskunnissa. Ar
vioidut investoinnit ovat 11 00
milj. markkaa.

O Vesi- ja viemärilaitosten sanee
rauksen tehostaminen. Arvioi
dut investoinnit ovat5 500 milj.
markkaa.

Edellä mainittujen toimenpiteiden
kustannukset, mukaan lukien lisäksi
vapaa-ajan asutuksen vesihuollon
ja vesiensuojelun kehittämiseen
tehtävät investoinnit, ovat noin 18
miljardia markkaa. Investointien tor
ve on 1 990 luvulla nykyistä korke
ampi. Palvelujen laadun ja toimin
tavarmuuden turvaaminen edellyt
tää valtion osallistumista vähintään
nykyisellä tasolla investointien ra
hoitukseen.

Teollisuus
Teollisuuden vesiensuojeluinvestoin
tien rahoittamiseksi haettiin korko-
tukea 276 milj. mk:n luotoille 16
hankkeeseen, joiden kustannusar
vio oli yhteensä 71 9 milj, mk. Kor
kotukilainavaltuuden puitteissa voi
tiin hyväksyä 1 0 hanketta, yhteen
sä 40 mili. mk. Aikaisemmin myön
netyille lainoille maksettiin korkotu
kea 3,5 milj. mk.

Maatalous
Vesi- ia ympäristöhallituksen mää
räämiä sellaisia erityisiä vesistö
alueita, joilla voidaan myöntää
avustuksia maatilatalouden vesien-
suojelutoimenpiteisii n oli kertomus-
vuoden lopussa nimetty 1 8. Alueista
suurin osa on Lounais-Suomessa,
Pohjanmaalla, Hämeessä ja Kymen
laaksossa. Niiden lisäksi ovat ko.
alueita kaikki tärkeät tai muut ve
denhankintaan soveltuvat pohjave
sialueet.

Avustukset on tarkoitettu nopeut
tamaan kiireellisiä ja tavanomaista si.

Milj mk

400 —

kalliimpia vesiensuojelutoimia ja ne
on valtioneuvoston päätöksellä tois
taiseksi rajat’ru koskemaan vain
lannan ja säilörehun puristenesteen
varastojen rakentamisesta, korjaa
misesta tai laajentamisesta aiheutu
via investointeja. Avustusten osuus
kokonaiskustannuksista on kuiten
kin pieni ja ehdot vesiensuojelun
kannalta verraten tehottomat. Ne
vähentävätkin tämän houkuttelevuut
ta ja todellista hyödyllisyyttä vesien
suojelun kannalta. Avustusten hake
minen kuitenkin edelleen vilkastui
edeltäviin vuosiin verrattuna ja niitä
myönnettiin noin 2,1 milj. mk. Vesi-
ja ympäristöhallitus onkin eri yhte
yksissä esittänyt sekä avustuksia kos
kevan valtioneuvoston päätöksen
uusimista että avustuksen saantieh
tojen ja avustusosuuden paranta
m ista.

Kertomusvuoden loppuun men
nessä nykyinen avustusjärjestelmä
lakkasi ‘a maatalouden ympäris
tönsuoje uavustukset siirtyivät maa
seutuelinkeinolain (1 295/90) pii
riin maataloushallinnon hoidettavik

Teollisuuden vesiens uojelulainat kokonaisrahoituslärjestelmän
mukaisesti ao vuoden kustannustasossa

Lainoitetut investoinnit O Maksettu korkotuki
MB Osakepankin lainat Korkotukilainat jja PSP:n

pienlainat 1974-1977)

fl Vientimaksulainat
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VESISTÖJEN JA MUUN YMPÄRISTÖN HOITO
JA KUNNOSTUS

Valtion osallistumisesta vesistöjen
kunnostukseen tehtiin 3.5.1 990 val
tioneuvoston periaatepäätös. Pää
töksen mukaan on hankkeilla, joi
hin valtio osallistuu, oltava huomat
tava yleinen merkitys vesistön käy
tön, hoidon tai suojelun edistämi
sessä. Valtion kustannukset voivat
olla yleensä enintään 50 prosenttia
kunnostushankkeen kokonaiskustan
nuksista. Valtion osuus voi kuitenkin
olla tätä suurempi, jos kysymykses
sä on esim. merkittävien suojeluar
vojen säilyttäminen, merkitykselli
sen kalatalouskäytön turvaaminen,
poikkeuksellisista luonnonilmiöistä
johtuvien haittojen poistaminen tai
työllisyyslain mukaisen hankkeen
toteuttaminen. Päätös ei koske
veneilyreitti- ja venesatamahankkei
ta.

Vesistöjen kunnostushankkeiden
suunnittelu jatkui edelleen vilkkaa
na. Hankkeiden toteuttaminen kärsii
sen sijaan jatkuvasti määrärahojen
puutteesta. Kunnostus- ja veneily
hankkeisiin käytettiin vesi- ja ympä
ristöhallinnon työmäärärahoista
1 2,5 milj. mk eli noin 6 ¾. Työlli
syysvarojen osuus tästä oli 7,3
milj.mk. Lukuihin eivät sisälly kala-
taloudelliset kunnostukset ja entis
ten uittoväylien kunnostustyöt.

Veneily
Aikaisempaa enemmän korostuivat
venereittien ja rantautumispaikko
jen suunnittelu ja rakentaminen.
Veneilyreitit ja rantautumispaikat
olivat lukumääräisesti suurin ryhmä
vesi- ja ympäristöhallinnon yhdessä
kuntien kanssa toteuttamista venei
lyhankkeista. Toisena ryhmänä oli
vat pienehkötvenematkailukäyttöön
tarkoitetut satamat. Lisäksi toteutet
tiin muutama suurempi satamahan
ke.

Kaikki suuremmat hankkeet to
teutettiin edelleen työllisyysrahoilla
kuten Kuivanuoron sataman viimeis
tely ja Paavonkarin satama Kemin
alueella sekä Pukulmin venereitti
lorniossa ja Kivi järven venereittien
viimeistely Kinnulassa. Venereiteis
tä ja satamista enin osa toteutettiin
Keski-Suomen, Savon ja Pohjois-
Karjalan alueella. Venereiteille
tehtiin viitoitustöitä ja rantautumis
paikkoja ja yhä enemmän venei
den veteenlaskuluiskia mm. ärveltä
toiselle. Maitse liikkuvien ka astusta
harrastavien veneili jöiden tarpeisiin
Saimaalle rakennettiin retkisatamia
ja Kesä lahden Hummonselälle sekä
Pieliselle rantautumispaikkoja ja ve
neluiskia. Oulujärven yleisvesialu
een saariin rakennettiin veneilijän

palveluvarustus samoin kuin Kiimin
kijoen melontareitille. Lokan ja Port
tipahdan tekojärvien veneilyn tur
valaitteiden rakentamista jatkettiin.
Pienehköistä venematkailusatamis
ta mainittakoon Joutsan, Nilsiän,
lisveden ja Nurmeksessa Vinkerlah
den venesatamat. Ruoppauksia
tehtiin mm. Torniossa Liakanjoella
ja Uudessakaupungissa Pörkinrau
maIla.

Veneilyn suunnittelu kohdistui
pääasiassa venereiteille Suomen
lahdelle, Perämerelle ja keskeiseen
Järvi-Suomeen. Pieniä satamia suun
niteltiin Lappiin ja yleiselle vesialu
eelle Perämerelle. Lappiin suunni
tellaan edelleen vesilentosatamia.
Uudempaa suunnittelua edustaa
Kuusamon koskimelontareitti.

U ntuvedet
Valtakunnalliseen lintuvesien suoje
luohjelmaan kuuluvan Euran Kos
kel järven kunnostustyötvalmistuivat.
Kunnostussuunnitelmista saatiin
valmiiksi kaksi: Rapakiven järvi
(Anjalankoski ja Kotka) ja Pyhä jär
vi (Konnevesi ja Sumiainen). Lisäk
si valmistui valtakunnalliseen soi
densuojeluohjelmaan kuuluvan lin
tuvetenä arvokkaan Iso-Kylmän
(Pieksämäen mlk.) kunnostussuun
nitelma. Laadittavana oli kuuden
kohteen kunnostussuunnitelmat.

Kalataloudellinen
kunnostus la valtion
kaIanviIeIy
Kalataloudellisia kun nostuksia suun
nitellaan ja tehdään maa-ja metsä
talousministeriön toimeksiantojen
perusteella, ja ne rahoitetaan pää
osin kalatalousviranomaisten osoit
tamilla määrärahoilla. Lisäksi käyt
töön on saatu jonkin verran työlli
syysva roja.

Kalataloudellisia kunnostuksia
tehdään pääasiassa virtaavissa
vesissä, etenkin koskialueilla. Ra
kentamistyöt olivat käynnissä kah

Huomattavimmat kunnostus- ja veneilyhankkeet, loita vesi- i°
ympäristöhallinto toteutti vuonna 1990

Kustannus- Valtion Aikaisempina Myönnetty
arvio osuus vuosina 1990
milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk

Keravanjoen kunnostus
ja tulvasuojelu 22,00 6,60 1,73 1,80
Kuivanuoron venesatama,
Kemi 4,50 2,30 1,75 0,55
Paavonkarin venesatama,
Kemi 4,00 2,05 0,15 1,80
Pukulmin venereitti,
Tornio 3,50 2,40 0,20 1,20
Koskel järven kunnostus,
Eura (lintuvesi) 2,20 2,20 0,60 1,60
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deksassa ja saatiin päätökseen
yhdessä kohteessa. Töihin käytet
tiin noin 1,2 milj, mk. Suunnitelmia
valmistui kymmenestä hankkeesta,
joiden toteutuskustannuksetovatyh
teensä noin 6,7 milj. mk.

Kalanviljelylaitoksia ja luonnon
ravintolammikoita suunnitellaan ja
rakennetaan Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen toimeksiannosta.
Kertomusvuonna rakennettiin Kai
nuun kalanviljelylaitosta Paltamos

ja peruskorjattiin Pohjois-Suo
men keskuskalanviljelylaitosta Tai
valkoskella. Hankkeiden maa- ja
vesirakennustöihin käytettiin noin 1 0
milj, mk.

Mittavin suunnittelukohde oli Por
raskosken kalanviljelylaitos Lammil
la (kustannusarvio noin 73 milj.
mk). Lisäksi peruskor’aussuunnittelu
oli käynnissä kolmel a kalanviljely
laitoksella: Inarissa (Inarin laitos),
Muoniossa (Särkijärven laitos) ja
Taivalkoskella (Pohjois-Suomen kes
kuskalanviljelylaitos). Näiden pe
ruskorjausten kustannusarvio on
yhteensä noin 80 milj. mk. Kalanvil
jelylaitosten suunnitteluun käytettiin
varoja yhteensä noin 1 , 1 milj. mk.
Uusia luonnonravintolammikoita
valmistui vain yksi. Toiminnan pää
paino onkin kohdistumassa jo ra
kennettujen lammikoiden kunnossa
pitoon. Rakentamiseen ja kunnos
sapitoon käytettiin kertomusvuonna
3,0 milj. mk.

Uittosäännöt ja
ulttoväylät
Käytöstä pois jääneiden uittoväy- Koko Suomi meloo.
lien uittosääntöjen kumoamista tai
muuttamista koskeva suunnittelu
jatkui useimpien vesi- ja ympäristö-
piirien alueilla. Tässä yhteydessä
suunnitellaan mm. perattujen väy
lien entistäminen ja muuttaminen
nykyisen ja tulevan vesien käytön
vaatimusten mukaisesti. Vesioikeu
teen jätettiin 1 5 uittosääntöjen
kumoamis- tai muuttamishakemus
ta.

töihin käytettiin kertomusvuonna
4,6 milj. mk. Merkittävimpiä olivat
lijoen ja Kemijoen sivuvesistöjen
kunnostuslyöt.

Yleiset vesialueet
Yleisillä vesialueilla olevia maa-
alueita koskevia uusia vuokrasopi

Entisten uittoväylien kunnostus- muksia tehtiin kolme sekä uusittiin

kaksi vanhaa sopimusta, vesialuei
ta koskevia vuokrasopimuksia teh
tiin kaksi ja uusittiin yksi. Yksi maa
aluetta ja yksi vesialuetta koskeva
hakemus hylättiin. Yleisten vesialu
eiden rajankäyntitoimituksia oli kä
siteltävinä joko maaoikeudessa tai
toimituksissa yhteensä kuusi.



VESIEN HAIHAVAIKUTUSTEN TORJUNTA

lulvasuolelu
Merkittävimmät valmistuneet tulva
suojelusuunnitelmat tehtiin Seinä
joen keskiosan pengerrystä ja
Kymijoen Pyhä järven säännöstelyn
tarkistusta varten. Seinä joen kes
kiosalla on tarkoitus poistaa Kala-
järven voimalaitoksen käytöstä
aiheutuneita haittoja velvoitetyönä.
Samalla tehostetaan maatalouden
tulvasuojelua. Vesi- ja ympäristö-
hallitukselle myönnettiin hankkeen
haki janoikeudet. Hankkeen kustan
nusarvio on 16 milj. mk. Pyhäjär

säännöstelyn tarkistus perustuu
aiemman luvan velvoitteeseen. Vesi-
ja ympäristöhallitus on lähettänyt
suunnitelman vesioikeuteen. Hank

.2 keen kustannusarvio on 8 milj. mk,
[ ja hyödyt tulevat maataloudelle, voi

mataloudelle ja uitolle.
Kokemäenjoen keskiosan ja Loi

mijoen alaosan järjestelyn hake
mussuunnitelman laatiminen jatkui.
lijoen keskiosalla on selvitetty vaih
toehtoja Pudasjärven keskustaaja
man suojaamiseksi tulvilta. Tornion
jokisuun tulvavahinkojen estämisek
si on aloitettu tutkimukset ja organi
soitu yhteistyö Ruotsin viranomais
ten kanssa.

Tulvasuojelun suunnittelu painot
tui edelleen rannikkopiirien alueel
le. Suunnitteluun käytettiin kertomus-
vuonna 4,2 milj. mk. Maa- ja met
sätalousministeriö asetti työryhmän,
jonka tehtävänä on arvioida merkit
tävien vesistötyöhankkeiden suun
nitelmien ja rakenteilla olevien töi
den perusteet ja tarkistustarve ja
tehdä ehdotus tarvittavista muutok
sista.

[• Tulvasuojelusuunnitelmia oli vuo
den lopussa valmiina 33 hankkees
ta, joiden toteuttamiskustannuksiksi

Tulvasuolelun pääpaino on arvioitu yhteensä noin 1 80 milj.
on siirtynyt asutuksen suo- mk. Rakenteilla oli 22 tulvasuojelu
jaamiseen. Tulvapenke- hanketta, joihin käytettiin noin
teet sopeutetaan rakenta- 35 milj. mk valtion varoja. Näistä
misen lopuksi maisemaan. seitsemän hanketta saatiin päätök

seen. Merkittävimmät rakennuskoh
teet olivat:

20



Kustannus- Myönnetty
arvio 1990
(valtion
osuus)
milj, mk milj, mk

Kyrönjoen
vesistö
talous-
suunnitelma 265,0 6,0
Kala joen
keskiosa n
järjestely 74,2 3,5
Taas jan joen
järjestely 21 ,0 1 ,5
Urpalanjoen
järjestely 15,8 3,0
$i rppujoen
vesi stön
järjestely 14,0 2,7
Närpiönjoen
järjestelyn
muutos, vaihe 1 9,7 4,1

Peruskuivatus
Vesi- ja ympäristöhallinto suunnitte
lee ja toteuttaa maatilahallinnon ra
hoituspäätöksen perusteella viljely-
alueiden valtaojituksia ja puronper
kauksia, joiden tarkoituksena on
pienehköjen tulva-alueiden poisto,
kuivatussyvyyden lisääminen maan
kantavuuden parantamiseksi sekä
salaojitusedellytysten luominen ja
nykyisten salaojien toim ivuuden tur
vaaminen. Salaojituksen määrä on
viimevuosina ollut noin 31 000 ha
vuodessa painopisteen siirtyessä
vähitellen Etelä-Suomesta Pohjan-
maalle ja Järvi-Suomeen.

Peruskuivatustyöt suunnitellaan
vesi- ja ympäristöpiireissä maan
omistajien hakemuksesta vesilain
mukaisessa ojitustoimituksessa.
Maataloushallinto, pääasiassa ao.
maatalouspiiri, päättää valtion
rahoituksesta peruskuivatushank
keelle.

Vesi- ja ympäristöpiirit lähettivät
maataloushallinnolle rahoituskäsit
telyyn 93 hankkeen suunnitelmat.
Myönteinen rahoituspäätös saatiin
99 hankkeesta, joiden kustannusar
vio oli yhteensä 30 milj. mk. Hank
keista 55 oli ns. osakastöitä (5,6

milj. mk) ja 44 tuli vesi- ja ympäris
töhallinnon toteutettavaksi (24,4
milj. mk). Rahoitettu jen kuivatussuun
nitelmien hyötyala oli yhteensä noin
8 300 ha, josta pellon osuus oli 93
%. Kertomusvuoden lopussa oli ra
hoituskäsittelyssä 1 33 hankkeen
suunnitelmat, joiden kustannusar
vio oli yhteensä 45 milj. mk.

Peruskuivatustöihin oli käytettä
vissä vuoden aikana avustusvaro’a
10 milj. mk ja lainavaroja ilmi j.
mk. Syksyllä 1989 maanomistajat
olivat panneet vireille hankkeita,
joiden hyötyala oli 85 000 ha ja
kustannukset 315 milj. mk. Tilanne
ei muuttunut merkittävästi.

Vesi- ja ympäristöpiirit valvovat
peruskuivatustöiden kunnossapitoa.
Kertomusvuoden aikana tarkastet
tiin 21 4 hanketta, joissa oli kunnos
sapidettäviä uomia yhteensä
1 738 km ja hyötyalaa 31 000 ha.

Turvetuotantoalueiden
kuntoonpano
Vesi- ja ympäristöpiirit suunnittele
vat ja toteuttavat tu rvetuota ntoa luei
den kuivatus-, vesiensuojelu- ja tie-
töitä valtioneuvoston vuonna 1 984
antaman päätöksen nojalla. Hank
keet pannaan vireille turvetuotta
jien aloitteesta ‘a niitä rahoitetaan
yksinomaan työ lisyysvaroin. Kerto
musvuonna suunnitteluun käytettiin
2,4 milj. mk ja rakentamiseen noin
1 8 milj. mk. Hankkeet keskittyivät
Oulun vesi- ja ympäristöpiiriin, mutta
niitä oli myös muilla työllisyysvaro
jen käyttöalueilla Pohjois- ja Itä-
Suomessa.

Merkittävin suunnittelutyö kos
kee Pudasjärvelle vireillä olevan tur
vekäyttöisen voimalaitoksen tarpei
siin valmisteltavia soita, ‘oista on
vuonna 1 987 annettu eri1 inen val
tioneuvoston päätös. Hankekoko
naisuuden kustannusarvio on 80
milj. mk. Valtaosa erillisistä suunni
telmista on valmiina tai laadittavi
na.

Kertomusvuonna valmistuivat 36
suon kuntoonpanosuunnitelmat,

joiden kustannusarvio on yhteensä
noin 57 milj. mk ja tuotantoala
4 930 ha. Suuri osa niistä käsittää
vanhojen tuotantoalueiden vesien
suojelusuunnitelmia ja kuivatuksen
täydennyssuunnitelmia. Rakennus
työt valmistuivat 6 suolla. Valmistu
neiden töiden kustannukset olivat
noin 9 milj. mk ja tuotantoala 880
ha.
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YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTA

Öljy- ja kemikaali
vahinkojen torjunta
Vesi- ja ympäristöhallituksen öljyva
hinko- ja erityistilannepäivystys ti
lastoi kertomusvuonna:
O merellä havaittuja kemikaali
onnettomuuksia 1

O kaatuneita aluksia 1
O tulipaloja 1
O merellä havaittu ja
öljypäästöjä 1 0

O alusten karilleajoja 1 3
O alusten yhteentörmäyksiä 2
O kansainvälisiä
hälytysharjoituksia 3

O kotimaisia harjoituksia 2
O muita, esim. maa-alueiden
öljy- tai kemikaalivahinkoja 11

Öljyvahingon vaaraa a torjunta-
toimia aiheuttivat karil eajojensa
vuoksi 1 2.1 .1 990 ro-ro alus Nord
ic Link, 142. MS Blue Stone, 28.2.
MS Pallas, 9.5. työntöproomu Finn
Pusku (proomussa oli 252 t raskas
ta polttoöljyä) sekä 27.12. ro-ro
alus Transgermania ja samana
päivänä Finn-Pusku - työntöproomu
Baltic -yhdistelmä toisen kerran.
Suurilta öljyvahingoilta Suomessa
kuitenkin vältyttiin sekä meri- että
myös maa-alueilla. Kuntien ilmoi
tusten mukaan sattui yhteensä noin
2 900 öljyvahinkoa.

Itämerellä Karlskronan edustal
la törmäsivät 14.5. yhteen neuvos
toliittolainen tankkilaiva MI Volgo
neft ja saksalainen hinaaja, lolloin
mereen joutui noin 1 000 tonnia

O jäteöljyä. Tämän öljyvahingon tor
juntatöihin osallistui Suomesta öl
jyntorjunta-alus Halli hyvin tuloksin.
Lähes kaikki mereen joutunut öljy
saatiin talteen. Pääosa öljystä ke
rättiin suomalaista valmistetta ole
villa ns. LORI-laitteilla, joita on myös

O ruotsalaisilla aluksilla. Operaatioon
osallistui aluksia myös Tanskasta,
Saksan Liittotasavallasta ja Neu
vostoliitosta.

Oljyntorjunta-alus Halli osallis
tui Pohjoismaiden yhteiseen öljyn
torjuntaharjoitukseen 29. - 30.5.
Nyborgissa Tanskassa, Suomen ja

Neuvostoliiton väliseen öljyntor’un
taharjoitukseen 11. - 1 3.6. Ta lin
nassa ja ltämeri-sopimusvaltioiden
yhteiseen öljyntorjuntaharjoitukseen
25. - 26.9. Gdyniassa Puolassa.
Lisäksi järjestettiin kotimaisia har
joitusia.

Oljyntorjunta-alus Hylkeen pe
ruskorjauksesta ja muuttamisesta it
senäisesti öljyä kerääväksi tehtiin
kertomusvuonna sopimus. Työn kus
tannukset ovat 1 3,2 milj. markkaa.
Sukelluslaite Kuutti otettiin käyttöön
ja siihen koulutettiin viisi kuljetta
jaa.

Ympäristöministeriön asettama
aluskemikaalivahinkojen torjunnan
järjestämistä selvittävä toimikunta
sai työnsä valmiiksi.

Vesi- ja ympäristöhallitus teetti
yhdessä rajavartiolaitoksen esikun
nan kanssa valtion teknillisen tutki
muskeskuksen laivanrakennuslabo
ratoriolla selvityksen aluskemikaali
vahinkojen torjuntaan soveltuvan
aluksen erityisominaisuuksista.

Kesäkuussa annettiin laki (607/
1 990) aluksista aiheutuvan vesien
pilaantumisen ehkäisemisestä an
netun lain 3 §:n muuttamisesta. Sen
mukaan nyt on mahdollista ympä
ristönsuojelun vuoksi asetuksella
kieltää tai rajoittaa öljy- ja kemikaa
lisäiliöalusten liikennöintiä Suomen
sisävesialueella. Säädöksen tarkoi
tuksena on muun muassa lopettaa
öljynkuljetus Saimaan syväväyläl
lä.

Elokuussa annettiin laki öljysuo
jarahastosta annetun lain muutta
misesta (799/1 990) niin, että öljy
suojamaksun lainvastainen välttä

Sukelluslaite
Kuutti otettiin
käyttöön ja sille
koulutettfln viisi
kuljettajaa.

minen ja sen yrittäminen on ran
gaistavaa.

Syyskuussa annettiin asetus
(876/1 990) Suomen ja Neuvosto
liiton välisen sopimuksen (Sopimus
yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja mui
den vahingollisten aineiden vahin
kotapauksissa aiheuttamaa Itäme
ren pilaantumista) voimaan saatta
misesta. Asetuksen mukaan sopi
muksessa tarkoitettu toimivaltainen
viranomainen on Suomessa vesi- ja
ympäristöhallitus.

lulvantorjunta
Vuosi oli tulvien osalta edellisen
vuoden tavoin poikkeuksellinen.
Etelä-Suomen sekä Etelä- ja Keski-
Pohjanmaan jokivesistöissä veden
pinnat ja virtaamat nousivat jo heI
mikuusta alkaen. Kokemäenjoen
vesistöalueella järvien vedenpinnat
nousivat jopa 50- 1 50 cm ajankoh
dan keskiarvojen yläpuolelle ja vir

1 taamatolivatennätyssuuret. Tulvan
torjuntatoimenpiteenä haettiin muu
toin säännöstelemättömälle Iso-Län
gelmävedelle vesioikeudelta poik
keuslupa, ja ylintä tulvakorkeutta
saatiin alennetuksi runsaat 1 0 cm.

Lapin jokien äät olivat keväällä
paikoin normaa ia paksumpia, esi
merkiksi Tornionjoessa yli 90 cm.
Tämä aiheuttikin paikoittain jääpa
totulvia. Pahin jääpatotulva sattui
huhti-toukokuun vaihteessa Tornion-
joen alaosalla, kun jäät ruuhkautui
vatlorniossa jokisuulle meren jäätä
vasten ja syntyi suurin tähän men
nessä alueella havaittu tulva. Jää
patojen syntyä pyrittiin estämään

Timo Asonti



ennakolta jäitä sahaamalla. Pato
jen räjäytyksiin oltiin varauduttu,
mutta ne todettiin hyödyttömiksi.
Pelkkäääpatojen torjunta ei lor
nionjoe la riitä, vaan jokisuulla on
tarpeen syventää uomia ja mahdol
lisesti pengertää uhanalaisimpia
alueita. Tarvittavia toimenpiteitä
selvitetään yhdessä Ruotsin viran
omaisten kanssa.

Vaikka avoveden aikaisten tul
vien vahingot jäivät varsin pieniksi,
olivat maatilahallitukselle ilmoitetut
tulvavahingot kuitenkin lähes yhtä
suuret kuin edellisenä vuonna eli
yhteensä noin 4,3 miljoonaa mark
kaa. Alustavien arvioiden mukaan
markkamääräiset vahingot olisivat
lähes kokonaan poikkeuksellisten
tulvien aiheuttamien vahinkojen kor
vaamisesta annetun lain mukaisia,
mikä olisi noin 50 % vastaavista
keskimääräisistä tulvavahingoista
vuosina 1 974 - 1 989. Kaikista ta.
vuoden 1 990 tulvavahingoista noin
80 ¾ aiheutui Tornion joen alaosan
jääpatotulvasta.

Saimaan alueen tulvantorjunnan
toimintasuunnitelman laadinta jat
kui. Siihen liittyen aloitettiin Sai
maan tulvavahinkojen selvilystyö.
Kokemäentoen vesistön tulvantor
junnan ja käyttötoiminnan kehittä
miseksi selvitettiin Iso-Längelmäve
den tulvavahinkoja.

Patoturvallisuus
Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvat
kaikki yli 3 m:n korkuiset padot.
Tällaisia pato ja oli kertomusvuoden
lopussa noin 450, joista jätepatojo
oli alle 100. Patoja, jotka onnetto
muuden sattuessa saattavat aiheut
taa vaaran ihmishengelle tai ter
veydelle tai huomattavan vaaran
ympäristölle tai omaisuudelle, eli
ns. P-patoja oli yhteensä 36 (2 jäte
patoa). Näistä 11 oli vesi- ja ympä
ristöhallinnon hallinnassa. Vesi- jo
ympäristöhallituksen asettama työ
ryhmä luovutti esityksensä uudeksi
patoturvallisuusohjeeksi.

Vesi- ja ympäristöhallinnon hal
linnassa olevien patojen peruspa- i

rannuksia jatkettiin, mutta niukko
jen määrärahojen takia ei kaikkia
kiireellisiäkään korjauksia ole voitu
tehdä turvallisuusohjelmien hyväk
symispäätöksissä asetetuissa mää
räa joissa. Yksistään Uljuan tekoal
taan patoa jouduttiin korjaamaan
toukokuussa sattuneen patovaurion
jälkeen noin 14 milj. mk:lla. Tilanne
Uljualla oli alkuvaiheessa uhkaa
va, mutta laajempi onnettomuus
saatiin nopein korjaustoimenpitein
estetyksi eikä ulkopuolisille aiheutu
nut vahinkoja.

Lain edellyttämät patojen turva1-
lisuustarkkailuohjelmat ja niihin liit
tyvät selvitykset valmistuivat pää
osin jo vuoden 1988 aikana.
Vuoden 1 990 loppuun mennessä
vesi- ja ympäristöhallitus oli hyväk
synyt noin 80 ¾ ns. P-patojen tark
kailuohjelmista ja piirit noin 90 ¾
muiden patojen tarkkailuohjelmis

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat
vahingot 1975- 1990
vuoden 1 990 kustannustasossa
Milj. rn

10

5 1 1 L II
75 77 79 81 83 85 87 8990

Uljuan patovuodon
ryöstäytyminen estettiin
toukokuussa nopein kor
jaustoimenpitein.
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VESISTÖJEN KÄYHÖTOIMINIA
-‘- V

Saimaan vedenkorkeus
Lauritsala

Vedenkorkeus
NN+
m

77.50

77.00

76.50

76.00

75.50

75.00

74.50

Säännöstely ja
poikkeusluvat
Vuoden alusta huhtikuun alkupuo
lelle asti kestänyt runsassateinen ja
harvinaisen lämmin jakso teki sään
nöstelyjen käytön ongelmalliseksi.
Useimmissa järvissä vedenpinnat
kääntyivät jatkuvista j uoksutuslisäyk
sistä huolimatta poikkeuksellisesti
nousuun jo helmikuussa.

Vaikka edeltäneen syksyn kui
vuudesta johtuen vedenpinnat oli
vat vuoden alussa olleet yleisesti 10
- 20 cm keskimääräistä alempana,
olivat ne lopputalveen mennessä
nousseet ajankohtaan nähden en
nätyksellisen korkealle. Vedenpin
tojen nousua ei ollut mahdollista
estää, koska myös virtaamat olivat
jo helmi-maaliskuussa vuodenai
kaan nähden ennätyksellisen suuret
ja joillakin vesistöalueilla jopa hie
man keskimääräistä kevättulvavir
taamaa suuremmat. tisäjuoksutuk
set olisivat tuossa tilanteessa aiheut
taneet paikoitellen merkittäviäkin tul
vavahinkoja alapuolisilla vesistön
osilla.

Poikkeuksellisesta tilanteesta oh
tuen oli useimmissa sään nöstel yis
säjä rvissä maaliskuun loppupuolel
la melko niukasti varastotilaa kevät
tulvavesille, mikä merkitsi keskimää
räistä suurempaa riskiä vahingollis
ten kevättulvien synnylle. Huomat
tavasti tavanomaista aikaisemmas
ta lumen sulamisesta ja sen aiheut
tamista ongelmista huolimatta saa
tiin tulvavahinkojen määrää rajoi
tetuksi säännöstelyjen avulla.

Huhtikuussa alkanut erittäin vä
häsateinen ja lämmin jakso helpotti
useimmilla järvillä tilannetta, ja tul
vahuiput jäivät lähes keskimääräi
sille tulvakorkeuksille. Kevättulvan
jälkeen vesitilanne säännöstellyis
sä vesistöissä normalisoitui lämpi
män kesän ansiosta nopeasti.

Uudeksi ongelmaksi muodostui
sen sijaan edellisen vuoden tapaan
syksyn poikkeuksellinen kuivuus,
mistä syystä vedenpinnat alenivat
keskimääräistä alemmaksi jatkuvis
ta juoksutuspienennyksistä huolimat

ta. Erityisesti säännöstelemättömis
sä järvissä vedenpinnat alenivat
syksyn kuluessa harvinaisen alas.

Saimaan veden pinta oli marras
kuun puolivälissä 50 - 60 cm ajan
kohdan keskimääräistä korkeutta
alempana ja tilanteen katsottiin
muodostuvan jatkossa ilman poik
keustoimenpiteitä niin vahingollisek
si, että Saimaan tilapäiseksi sään
nöstelemiseksi haettiin marraskuus
sa poikkeuslupa. Vuoden loppuun
mennessä saatiin Saimaan alene
mista pienennetyksi 6 cm.

Myös Lappa- ja Evijärven voi
massaolevan säännöstelyluvan
mukaisten juoksutusten arvioitiin
mahdollisesti johtavan vahingolli
sen alhaisiin kevätvedenkorkeuksiin.
Tämän estämiseksi haettiin vuoden
lopussa vesioikeudelta väliaikainen
lupa poiketa tarvittaessa luvan
mukaisista juoksutuksista.

Säännöstelytoimenpiteiden tar
koituksena oli harvinaisen suuressa
määrin kuivuuden torjunta. Poikkeus-
lupia on käytetty tähän tarkoituk
seen aikaisemmin vain muutamia
kertoja.
Vesistöjen käyttötoiminnan edel

leen kehittämiseksi hankittiin 8 uut
ta automaattista havaintoasemaa,
joilta vedenkorkeus- ja virtaamatie
dot saadaan välitetyksi lähes reaa
liaikaisina vesi- ja ympäristöhallin
non tietokoneille ja siten myös sää n
nöstelyjen käyttöä hoitaville henki
löille. Vuoden lopussa oli tällaisten
automaattiasemien kokonaismäärä
36.

Käyttötoiminnan tietojärjestel
män kehittämistä jatkettiin edelleen
ja ärjestelmää laajennettiin liittä
mä lä siihen uusia vesistöalueita ja
-kohteita mm. Vuoksen vesistöalu
eelta. Vuoden lopussa käyttötoimin
nan tietojärjestelmän piiriin kuului
sade-, lumi- ja ilmastohavaintojen
lisäksi joko päivittäin tai viikottain
tallennettavat veden korkeus- ja vir
taamahavainnot yli 30:stä vesistö
havai ntokohteesta.

74.00
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Velvoitteiden hoito
Vesi- ja ympäristöhallitus toimii val
tion puolesta 53:n säännöstelyn
sekä useiden muiden vesistöhank
keiden vesioikeudellisten lupien hal
tijana. Se vastaa siitä, että hankkei
den ympäristövaikutuksia tarkkail
laan lupapäätösten määräysten
mukaisesti ja että esimerkiksi kalas
tukselle aiheutetut vahingot kom
pensoidaan kalanpoikasten istutuk
sin. Velvoitetoimintaan käytettiin
tulo- ja menoarvion varoja yhteen
sä 6,7 miii. mk.

Vesistöjen käytön ia hoitotoimen
piteiden vaikutuksia selvitettiin muu
toinkin kuin velvoitteiden perusteel
la. Vesien suolelun tavoiteohjelman
mukaisesti erityisen huomion koh
teena olivat säännöstelyjen ekolo
gisten vaikutusten selvittäminen ja
tätä varten tarvittavien menetelmien
kehittäminen yhteistyössä Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen, kor
keakoulujen ja hankkeiden hyödyn
saajien kanssa. Esimerkiksi Oulu-
joen ja lijoen vesistöissä selvitetään
mahdollisuuuksia kehittää säännös
telykäytäntöjä niin, että ekologiset
ja vapaa-ajankäyttöön liittyvät ta
voitteet voidaan ottaa entistä pa
remmin huomioon.

Säännösteltyjen vesistöjen siika
ja taimenistutusten tuloksellisuutta
seurataan useissa säännöstellyissä
vesistöissä sekä velvoitteiden perus
teella että erillisin selvityksin. Ta
voitteena on selvittää istutusten on
nistumiseen eniten vaikuttavat teki
jät ja ohjata velvoitehoitoa niin,
että se tuottaa parempia saaliita.

Säännösteltyihin järviin istutettu-
en kalojen alasvaelluksen kalata
oudellisen merkityksen arvioimisek
si käynnistettiin Oulujoen luusuan
tutkimus Riista- ja kalatalouden tut
kimuslaitoksen ja voimayhtiöiden
kanssa. Järvisäännöstelyn vaikutuk
sia kalakantoihin kuvaavan mallin
soveltaminen Pyhä järven — Vanaja
veden alueelle aloitettiin. Kalatei
den toimivuutta sekä niiden biologi
sia ja kalataloudellisia edellytyksiä
selvitettiin yhteistyössä Kuopion yli
opiston ja voimayhtiöiden kanssa.

Säännöstelyjen vaikutusten sel
vittämiseen ja vesistöjen hoidon ke
hittämiseen käytettiin kertomusvuon
na 1,2 milj, mk.

Milj, mk

Velvoitteiden hoito

D Muut
D tohet, tairne.9et

Suot Il-kesaiset)
Istutettu jen kalojen määrä

Milj, kpl
5—

4

3

2

80 85 86 87 88 89 90

Kalanpoikasia kul/etetaan
Inarin/ärven eri puolille
säännöstelyn velvoittei
den mukaisiin istutuksiin.
Istutusten /a tehostuneen
kalastuksen ansiosta ny
kyiset saaliit ylittävät
säännöstelyä edeltäneen
tason.

Määrärahat to’menpidevelvoitteisiin
Ilman uittosääntöjen kumoamisista
aiheutuneiden velvoitteiden osuutta)

8

6

4

2

E Muut vesistöbankkeet
iii Inari -

---

80818283 84858687888990

Vuoden 1990 kustannustasossa
)tukaHntcindeks Ilä)
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TUTKIMUS JA SEURANTA

Toiminnan painoaloja olivat vesi
varojen määrän ja laadun seuran
ta, ilman epäpuhtauksien ja ilmas
tomuutosten ympäristöva i kutusten
tutkimus sekä maatalouden vesien
suojelututkimus. tuonnonsuojelutut
kimusta, jätteidentutkimusta ja ke
mikaalitutkimusta kehitettiin aktiivi
sesti ympäristöministeriön rahoitus-
tuella.

Kertomusvuonna päättyi valta
kunnallinen happamoitumisen tutki
musohjelma (HAPRO), jossa vesi
en- ja ympäristöntutkimuslaitoksella
oli merkittävä osuus vesien happa
moitumistilanteen selvittämisessä;
HAPRO:n tulokset osoittivat, että
maamme ympäristön happamoitu
mi sen pysäyttä m iseksi myös rikki
päästöjä on edelleen alennettava
sekä Suomessa että Neuvostoliiton
Suomea lähellä olevissa osissa ja
muualla Euroopassa. Suomen
Akatemian hallinnoimana puoles
taan alkoi Suomalainen ilmakehän
muutosten tutkimusohjelma (SILMU),
johon vesi- ja ympäristöhallinto myös
osallistuu merkittävällä panoksella;
SILMU:ssa pyritään luomaan käsi
tys ilmakehän suurmuutosten vaiku
tuksista maamme ympäristöön ja
yhteiskuntaan, samoin kuin vaiku
tusten torjuntakeinoista sekä mah
dollisuuksista sopeutua todennäköi.
sun muutoksiin. Kertomusvuonna
jatkui edelleen maatalouden vesi
ensuojelun tutkimusohjelma (MAVE
RO), jossa siinäkin vesi- ja ympäris
töhallinnolla on ollut keskeinen
tehtävä maatalouden vesistövaiku
tusten ja niiden torjunnan tutkimi
sessa. Samoin jatkui laaja Metsäte
ollisuuden ympäristönsuojelun ke
hittämis- ja tutkimusohjelma (SYTY
KE). Metsätalouden vesistöhaitat ja
niiden torjunta - yhteistutkimuspro
jekti (METVE) aloitti toimintansa ja
siihen osallistui sekä tutkimuslaitok
sen että vesi- ja ympäristöpiirien
tutkijoita.

Sekä kotimaisen että kansainvä
lisen tutkimusyhteislyön merkitys
kasvaa vuosi vuodelta. Vesi- ja ym
päristöhallituksella oli kotimaassa
yhteistyötä käytännöllisesti katsoen

kaikkien keskeisimpien ympäristö-
alan laitosten kanssa. Kansainväli
sessä tutkimusyhteistyössä pääpai
no oli naapurimaiden kanssa ja
Itämeren piirissä tehtävässä työssä,
ja etenkin Itämeren suojelusopimuk
sen velvoitteiden täyttämisessä.
Muussa kansainvälisessä yhteistoi
minnassa oli tärkeimmällä sijalla
happamoitumisen ja ilmastomuutos
ten vaikutusten tutkimus, mutta ker
tomusvuosi oli aktiivista kansainvä
listen yhteyksien solmimista myös
muun muassa luonnonsuojelututki
muksessa.

Ympäristötietojärjestelmän (YT])
tietokantojen rakentaminen, ympä
ristön yhdennetyn seurannan suun
nittelu ja aluelaboratoriojärjestel
män valmistelu olivat tärkeimpiä
erityisistä kehittämishankkeista.

Hydrologinen tutkimus
Hydrologinen seuranta ja tutkimus
jatkuivat laajuudeltaan likimain en
tisellään. Kertomusvuonna aloitet
tiin hydrologisten seurantojen arvi
ointihanke, jonka päätavoitteena
on selvittää vesi- ja ympäristöhallin
non muuttuvien tavoitteiden asetta
mat vaatimukset seurannoille ja tar
vittaessa kehittää niiden pohjalta
seurantaverkkojen rakennetta.

Loppuvuodesta 1 989 Helsingin
Hakuninmaalle valmistunut vesi- ja
ympäristöhallituksen oma laborato
riorakennus tarjosi uudet puitteet
kemiallisen, biologisen ja mikrobio
logisen tutkimuksen sekä jätteiden
tutkimuksen ja kemikaalitutkimuksen
järjestämiselle.
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Hydrologinen tietorekisteri (HYT
REK) oli kokonaisuudessaan (ohjel
misto) ensimmäistä vuotta käytös
sä. Myös numeerinen vesistöalue
rekisteri oli käytössä ensimmäistä
vuotta. Vesistöaluekarttoja (mitta
kaava 1:400 000) valmistui neljä.
Numeerisesta jä rvirekisteristä oli ker
tomusvuoden lopussa valmiina noin
30%.

Kehittyvä tekniikka muuttaa myös
seurannan tapoja. Nopeimmin on
kehittynyt reaaliaikainen hydrolo
ginen seuranta; automaattiasemia
oli vuoden lopussa käytössä jo noin
40. Kaikkiaan eri tekniikoin varus
tettuja hydrologisten muullujien ha
vaintopisteitä oli seurannassa noin
1 500.
Varsinaisen hydrologisen tutki

muksen kohteet vaihtuvat uusien

tutkimusta vaativien ongelmien tul
lessa esiin, tutkimustekniikoiden
kehittyessä la yhteiskunnan tarpei
den muuttuessa. Veden kiertokulun
merkitys ilmastomuutosten tutkimuk
selle on keskeinen ja toimintavuon

käynnistettiin kolme tämän alu
een hanketta. Toinen voimakkaasti
kehittyvä hankeryhmä olivat hydro
logiset ja hydrauliset mallit, jotka
käsittävät valuma-aluemalleja, joki-
malleja sekä järvien ja rannikkoalu
eidenvirtausmalleja. Keskeinen mal
litekniikan kehityspiirre on veden
laatutekijöiden entistä tiiviimpi kyt
kentä kaikilla sovellusalueilla.

Pohjavesien suojelu la käyttö oli
edelleen yksi hydrologisen tutkimuk
sen painopistealueista. Tutkimuksis
sa selvitettiin erityisesti pohjaveden
muodostumista ja sen vaikutuksia
pohjaveden laatuun. Myös haja
kuormitushankkeissa hydrologisen
tutkimuksen osuus oli merkittävä.
Nämä hankkeet käsittivät sekä maa-
ja metsätalouden että tu rvetuota n
non vaikutusten tutkimuksia.

Veden laadun tutkimus
Veden laadun tutkimuksen paino-
alueita olivat maataloudesta vesis
töihin tuleva ravinnekuormitus ja
sen vesistövaikutukset, ilmastomuu
tosten ja ilman epäpuhtauksien ve
sistövaikutukset sekä biologiset tut
kimukset.

MAVERO-ohjelman osaprojek
teissa selvitettiin viljelymenetelmien
ja suojavyöhykkeiden vaikutuksia
pelloilta vesistöihin huuhtoutuvaan
ravinnekuormitukseen sekä kokeel
lisesti että matemaattisten mallien
- avulla. Edelleen tutkittin peltoilta

vesiin joutuvan tosforin käyttökel
poisuutta leville. Lisäksi tutkittiin
maatalouden osuutta vesien rehe
vöitymisessä, arvioitiin kuormituk
sen suuruutta, sen alkuperää ja kul
keutumista, kuormituksenvesistövai
kutuksia sekä selvitettiin mahdolli
suuksia pienentää eroosiota. Yh
teistutkimusprojekti “Metsätalouden
vesistöhaitat ja niiden torjunta”
(METVE) alkoi.
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HAPRO-tutkimuksen tulokset jui
kaistiin ympäristöministeriön sarjas
sa kirjassa “Hapro Report on Acidi
fication in Finland” (A 89/1 990) ja
monissa muissa erillisissä julkaisuis
sa. Happamoitumistutkimuksia kui
tenkin jatkettiin seurannan ohella
selvittämällä humusjärvien happa
moitumista sääteleviä prosesseja
sekä alumiinin ja raskasmetallien
kulkeutumista ja esiintymismuotoja.
Myös kriittisten kuormien alueellista
kartoitusta jatkettiin.

SILMU-ohjelman vesistötutkimuk
sissa selvitetään ilmastomuutosten
vaikutuksia aineiden huuhtoutumi
seen metsäisiltä valuma-alueilta ja
niiden vaikutuksia alueiden järvien
ekosysteemeihin. Lisäksi on tutkittu
ilmastomuutosten vaikutuksia eroo
sioon ja ravinteiden huuhtoutumi
seen maatalousalueilta.

Meritutkimuksia tehostettiin var
sinkin itäisellä Suomenlahdella,
jossa toteutettiin ensimmäisen ker
ran myös yhteistutkimus neuvosto
liittolaisen osapuolen kanssa. Tutki
muksilla pyrittiin selvittämään erityi
sesti alueen rehevöitymistilannetta.

Biologisissa vesitutkimuksissa
keskityttiin kasviplanktoniin, perify
toniin, sinileviin, kalatutkimuksiin,
mm. kalojen käyttöön veden laa
dun indikaattoreina, sekä rannikko-
vesien tutkimiseen. Mikrobiologises
sa tutkimuksessa kehitettiin vesihy
gienian tutkimusmenetelmiä, tutkit
tiin jokivesien hygieenistä laatua
sekä osallistuttiin kansainväliseen
mikrobiologisten menetelmien stan

o dardisointiin.
0
0

0
0•

‘kuonnonsuojeiututkimus
(Hämeen) Kylmänkukka Luonnonsuojelututkimus ja muu ym-
on harvinainen harjulen päristöhallinnon ekolog inen tutkimus
ja rnoreenikunareiden ja seuranta laajentuivat luonnonleinikki kasvi. Sita uhkaa- . 1 . 1 .

vat soranotto, rakentami- suoie ututKimusyKsiKossa. r..ertomus
nen la poiminta. vuonna valmistui suunnitelma ym

päristöhallinnon ekologisen tutki
muksen kehittämisestä. Yksikön toi
minnön painoaloja olivat aarnio-
metsien ja metsän dynamiikan tutki
mus, uhanalaisten lajien populaa
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tioekologia ja niiden suojeluohjel
mien valmistelu, kokonaisvaltainen
luonnonsuojelututkimus ja ympäris
töva i kutusten tutkimus Ystävyyden
luonnonsuojelualueella sekä ympä
ristön yhdennetty seuranta. Uhan
alaisten lajien tutkimuksessa huo
mio kiinnitettiin erityisesti huonosti
tunnettuihin ryhmiin, kuten sieniin
ja hyönteisiin. Soiden ekologinen
tutkimus aloitettiin ja soiden luon
nontilan palauttamiseen liittyvää tut
kimusta valmisteltiin.

Luonnonsuojelututkimusyksikkö
pyrki koordinoimaan valtakunnalli
sesti luonnonsuojelututkimusta. Yh
teistyö oli kiinteää Maailman Luon
non Säätiön (WWF) Suomen Ra
haston, eri yliopistojen ja valtion
tutkimuslaitosten kanssa. Toiminta
rakentui osin luonnonharrastajien
laajan tuen varaan. Tutkimuksella
oli vahvat liittymät hallintoon; tutki
mus palveli pääasiassa ympäristö-
ministeriön tietotarpeita, mutta osit
tain myös maa- ja metsätalousmi
nisteriön, ulkoministeriön ja opetus
ministeriön tarpeita. Yksikkö osal
listui aktiivisesti muun muassa uhan
alaisten eläinten ja kasvien suo jelu
toimikunnan työhön.

Tutkimuksen kehittämisessä kes
keisenä asiana olivat luonnon mo
nimuotoisuuteen eli biodiversiteet
tim liittyvätsuojelubiologisetja maj
semaekologiset, mulla myös eko
toksikologiset ja ilmaston muutok
siin liittyvät ekologiset ja eliömaan
tieteelliset tutkimukset. Kansainväli
nen yhteistyö laajeni nopeasti sekä
Pohjoismaiden, Neuvostoliiton -

erityisesti Karjalan, Kuolan ja Viron
ja Keski-Euroopan maiden (CON
NECT) että Kansainvälisen Luon
nonsuojeluliiton (IUCN) kanssa.
tuon nonsuojelututki musyksi kkö
osallistui keskeisesti muun muassa

i Suomen ja Neuvostoliiton ympäris
tönsuojelun sekakomission luonnon
suojelutyöryhmän työskentelyyn.

Vesitekninen tutkimus
Vuoden alussa käynnistyi pohjave
simallien kehittämisprojekti. Ensim
mäisenä mallintamiskohteena on
ollut Kärkölän kloorifenolien likaa
ma pohjavesialue.

Teollisuusätevesitutkimus pai not
tui metsäteol isuuden jätevesien kä
sittelyyn. Kokeellisissa tutkimuksis
sa vertailtiin happivalkaisusta ja pe
rinteisestä kloorivalkaisusta tulevien
jätevesien käyttäytymistä aktiivilie
teprosessissa. Lisäksi etsittiin vaih
toehtoisia fosforilähteitä jätevesien
aktiivilietekäsittelyyn.

Kertomusvuonna aloitettiin tutki
mus mahdollisuuksista tehostaa ra
vinteiden poistoa massa- ja paperi
teollisuuden jätevesistä käyttäen
hyväksi nitrifikaatiota ja denitrifi
kaatiota sekä fostorin kierrätystä

tostoria soluihinsa ylimäärin varas
toivien bakteereiden avulla. Alusta-
ylen tulosten perusteella näyttää
siltä, että puhdistamojen nykyisellä
ajotavalla edellä mainitut mikrobio
logiset prosessit eivät ole merkittä
viä. Erityisesti sellu jätevesissä yksi
ongelma lienee myrkyllisyys.

Yhdyskuntien jäteveden typen
poistoa tutkittiin yhteistyössä Hel
singin ja Espoon kaupunkien kans
sa Suomenojan tutkimusasemalla.
Nitrifikaation aiheuttaman alkalitee
tin pieneneminen voitiin kompen
soida käyttämällä halpaa kalsium
karbonaattia kalliin kaikin asemas
ta. Vapaasti leijuvilla täytekappa
leilla voitiin tehostaa nitritikaatiota,
mutta kappaleiden pitkäaikainen
käyttö ilman niiden erillistä regene
rointia näytti vähentävän niistä
saatavaa hyötyä.

Aarniometsät ovat luonnon
suojelututkimuksen paino
a/aja. Vuokatin alueella
sääslynyttä hyväkun toista
luonnonmetsää.

Suomenojan tutkimusasemaila
tutkittiin myös pienten jätevesimää
rien käsittelymenetelmiä. Parhaim
maIla maasuodattimella on saavu
tettu jo kahden vuoden ajan 99
prosentin fosforinpoistoteho, kun
maasuodattimilia yleensä päästään
vain 40 - 60 prosentin poistote
hoon.
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Vesi- ja ympäristöhallinnon
Iaboratoriotoim inta

1000 kpl
14
12
10
8
6
4
2

80 82 84 86 88 90

1000 kpl
80
70
60
50
40
30
20
10

80 82 84 86 88 90

1000 kpl

700
600

500
400
300

200
100

80 82 84 86 88 90

furvetuotannon vesiensuojelutek
nologian kehittämisprojekti on saatu
päätökseen. Pintavalutusta ja suo
datusta tullaan kuitenkin edelleen
selvittämään kauppa- ja teollisuus
ministeriön sekä turvetuottajien
kanssa a loitettavassa tarkentavas
sa projektissa.

Tutkimuksia viljelytekniikan vai
kutuksista eroosioon ja fosforin kul
keutumiseen pintavaluntojen muka
na jatkettiin Aurajoen koekentällä.
Suomen peltojen kuivatustilatutki
musta jatkettiin kaavaillussa laajuu
dessaan. Kenttätutkimuksista on nyt
tehty noin puolet ja ne saadaan
päätökseen vuonna 1 992. Molem
mat mainitut tutkimukset liittyvät
MAVERO-o h je 1 maan.

Jätteidentutkimus
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitok
sen jätetutkimusryhmän toiminta-
edellytykset paranivat oleellisesti Ha
kuninmaan uusien tilojen myötä.
Niissä keskityttiin kertomusvuonna
jätetutkimuksen analytiikan ja tieto-
huollon kehittämiseen. Tutkimuksen 1

painoalueena olivat jätteiden ym
päristövaikutukset ja -riskit.

Viisivuotisen riski kaatopaikkatut
kimuksen havaintoaineistoa analy
soitiin ja tulostettiin. Saastuneiden
maa-alueiden tutkimuksessa valmis
tui kunnostusta käsittelevä julkaisu
sekä kemikaalien maaperäkäyttäy
tymiseen vaikuttavia fysikaalis
kemiallisia ja mikrobiologisia teki
jöitä tarkasteleva kirjallisuusselvilys.
Kohdetutkimuksia jatkettiin yhteis
työssä kuntien kanssa. Lisäksi selvi
tettiin saastuneiden maa-alueiden
tutkimus- ja riskinarviointimenetel
miä. Kaatopaikkakaasun orgaanis
ten haitta-aineiden tutkimuksessa
jatkettiin kirjallisuusselvitystä ja käyn
nistettiin kenttätutkimukset.

Muissa jätetutkimushankkeissa
laadittiin kirjallisuusselvitys metsä
teollisuuden jätteiden käsittelystä,
käynnistettiin tutkimus lopetetu n kaa
topaikan pintakäsittelystä, laadittiin
esitys jätteidentutkimuksen kehittä
misohjelmaksi sekä tehtiin työryh

mätyö vesi- ja ympäristöhallinnon
toimitilojen jätehuollosta.

Maatutkimus
Maatutkimukseen sisältyy geotekni
siä asiantuntijatehtäviä vesistöjen
suunnittelussa ja rakentamisessa, pa
toturvallisuusvalvonnassa ja jäte
huoltotutkimuksessa sekä erillisiä tut
kimusprojekteja maarakenteiden
suunnittelumenetelmien kehittämi
seksi.

Tutkimuskohteita olivat pehmei
kölle rakennettavien patojen ja pen
kereiden suunnittelumenetelmät,
patojen routasuojauksen mitoitus,
kuivatusalueiden painuminen ja
kaatopaikkojen pintakerrosraken
teet.

Patoturvallisuuslain piiriin kuulu
vista padoista tärkeimpien, ns. P
patojen selvityksistä annettiin asi
antuntijatarkastuksen älkeen lau
sunnot. Erityisinä onge makohteina
patoturvallisuusmielessä olivat Ulju
an tekojärven pato Pulkkilassa ja
Kuokkastenkosken pato Nurmek
sessa. Maatutkimusryhmä osallistui
keskeisesti patoturvallisuusohjeiden
uusimiseen.

Maa- ja jätelaboratoriossa uusit
tiin sekä perinteisen maatutkimuk
sen ettäjä tetutkimuksen laitteistoja.
Laboratoriossa tehtiin yhteensä
2213 määritystä, joista 1 673 oli
varsinaisia maatutkimusmäärityksiä
ja 540 jätetutkimusmäärityksiä.

Laboratoriotoiminta
Vesi- ja ympäristöhallituksen uudet
ajanmukaiset laboratoriotilat otet
tiin virallisesti käyttöön Helsingin
Hakuninmaalla 28.2.1990. Turun
vesi- ja ympäristöpiirin uuden labo
ratorion rakentaminen aloitettiin.
Tampereen ja Kokkolan piirien
uusien laboratorioiden suunnittelua
jatkettiin. Oulun, Keski-Suomen ja
Helsingin vesi- ja ympäristöpiirien
laboratorioissa aloitettiin aluelabo
ratoriotoiminta.

Vesien-ja ympäristöntutkimuslai
toksen tutkimuslaboratorion eli
kemian laboratorion tehtäviin kuu-

Näytteenottopaikkoa

NöyffeJt

Määrityksiö
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lui analysoinnin ohella olennaisena
osana uusien menetelmien käyttöön
otto ja menetelmätestaus erityisesti
standardisoinnin yhteydessä. Mik
robiologinen laboratorio hoiti tutki
musprojektien määritysten lisäksi
keskitetysti kaikki perustuotantomää
ritysten C-1 4-mittaukset. Biologinen
laboratorio vastasi keskitetysti kas
viplanktonnäytteiden tutkimuksista
sekä toksisuustesteistä.

lutkimuslaboratorion henkilökun
taa koulutettiin, jotta sillä olisi val
miutta siirtyä uudenlaisiin, erityises
ti ätehuoltoa ja kemikaalivalvon
taa palveleviin analysointitehtäviin.

Vesien- ja ympäristöntutkimuslai
tokseen hankittiin seuraavat labo
ratoriolaitteet: kemian laboratorioon
atomiabsorptiospektrofotometri ja
TOC-analysaattori; mikrobiologian
laboratorioon gradientti-inkubaatto
ri, densitometri, Bioscreen, Anomax,
geeliforeesilaite SDS-PAGE ja hiili
analysaattori; maa- ja jätelaborato
rioon kaasukromatograti.

Tutkimuslaboratorio aloitti labo
ratorion laatukäsikirjan kokoamisen

akkreditointia varten. Laboratorion
sisäisiä laatukatselmuksia tehtiin
kaksi. Vertailunäytetutki muksiin
osallistuttiin viisi kertaa ja vertailu
näytetutkimuksia järjestettiin neljä.

Veden laadun tutkimuksessa tar
vittavien menetelmien standardisoin
tia ja testausta jatkettiin yhteistyös
sä muiden suomalaisten tutkimus
laitosten kanssa. Vuoden loppuun
mennessä oli vahvistettu yhteensä
51 kemiallista, nelä biologista ja
kymmenen mikrobio ogista SFS-stan
dardia. Erityistä lisäpainetta stan
dardisointityöhön aiheutti komite
an CEN TC 230 Water Analysis pe
rustaminen. Tämän komitean tehtä
vänä on tuottaa eurooppalaisia
(CEN) standardeja vesitutkimuksis
sa käytettäviksi. CEN:in jäsenmai
den tulee hyväksymisen jälkeen
vahvistaa ne nopeasti kansallisiksi
standardeiksi ja samalla kumota
kaikki niiden kanssa ristiriidassa
olevat SFS-standardit.

Vesi- fa ympäristöhallituksen uudet la
boratoriotilat otettiin käyttöön Helsin
gin Hakuninmoalla 28.2.1990.
Vanhasta vuosikymmenien takaisesta
lyöskentelystä muistutti näytteenoton
yhteydessä käytetty reagenssipullo
laatikko.
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VALVONTA JA KATSELMUSTOIMINTA

Valvonta
Vesi- ja ympäristöpiirien rooli vesi-
lain tarkoittamana valvontaviran
omaisena vahvistui, kun piirien
suoraa toimivaltaa valvonta-asi
oiden käsittelyssä lisättiin. Alueellis
ta valvontaa on pyritty tehostamaan
myös kunnallisten ympäristönsuoje
lulautakuntien toimintaa kehittäriiäl
lä, johon vesi- ja ympäristöhallinto
on osallistunut mm. järjestämällä
koulutusta. Vesiensuojelun ennak
kotoimenpideasetuksen muutos li
sää valvontatehtävien määrää eri
tyisesti piirihallinnossa.

Yleistä etua valvovana viran
omaisena vesi- ja ympäristöhallinto
antoi vesioikeudellisissa hakemus

d asioissa yhteensä 530 lausuntoa.
Vesien suojelua koskevia ennakkoil
moituksia tarkastettiin 708 ja ne ja
kautuivat seuraavasti:

_________________________

O yhdyskunnat 25
80 82 84 86 88 90 • metsäteollisuus 6

O muu teollisuus 23
O kalankasvatus 33
O puun kyllästämöt,
öljysäiliötym. 42

O kaatopaikat 26
O sikalat 295
O muut eläinsuojat 96
O turvetuotantoalueet 31
O muut kohteet 140

Vesilain ja sen nojalla annettu
jen määräysten valvonnassa tilan
ne vastaa likipitäen aikaisempia
vuosia. Pitkäaikaista valvontaa
edellyttäviä kohteita on runsaat
20 000, joista vesioikeuksien anta
mien lupien nojalla toteutettu ja hank
keita on vajaat 4 300, ennakkoil
moituksen varassa toimivia kohteita
6 500 ja muita kohteita runsaat
10000.

Lupaehtojen noudattamista kont
rolloitiin 3 700 tarkastuskäynnillä
ja noin 2 700 kontrollinäytteellä.
Valvontatapauksia, joiden selvittä
miseen vesi- ja ympäristöhallinto
osallistui, oli 1 1 35. Rikkomuksista
selvitettiin vuoden aikana noin 334.
Uusia vesilain rikkomuksia tuli esiin
343. Rikkomuksia, joiden käsittely
oli vuoden lopussa kesken, oli 153.

Katselmustoiminta
Katselmustoimituksia oli vuoden lo
pussa vireillä 1 38 eli 3 vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Eniten kat
selmustoimituksia oli Turun vesi-ja
ympäristöpiirissä, yhteensä 53.

Vuoden lopussa oli vireillä yli
viisi vuotta vanhoja katselmustoimi
tuksia yhteensä 1 8. Näistä yli kym
menen vuotta vanhoja oli neljä. Kat
selmustoimituksia valmistui 32 ja
peruuntui 6.

Vireillä olevat katselmustoimitukset

D Yhteensä
D Muut

Jätevesi
denhankinta

Valvontaohjeiden uusimista ja
vanhojen ohjeiden kumoamista
jatkettiin norminantouudistuksista
tehtyjen päätösten perusteella. Vesi-
ja ympäristöhallitus antoi valvonta-
ohjeet karjasuolen vesiensuojelus
ta sekä menetteystä vesilain rikko
mustapauksissa sekä valmisteli
pohjavesien suojelua koskevaa vai
vontaohjetta.

kpl

200

150

100

-50
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YMPÄRISTÖTIETOPALVELU

Ympäristötietojärjestelmä
Ensimmäinen tai uudistettu versio
otettiin käyttöön mm. teollisuuden
vesiensuojelurekisteristä, suojelu
aluetietojärjestelmästä sekä piireis
sä vesi- ja viemärilaitosrekisteristä
ja viemäriverkostojen ja jäteveden
puhdistamojen toimivuusrekisteris
tä. Ympäristötietokeskuksen (YTK)
henkilöstö osallistui ympäristötieto
järjestelmän osien rakentamiseen.
Tavoitteena on suunnitteluvaihees
sa olevien rekisterien saaminen
käyttöön vuoden 1991 aikana.

Ympäristötietojärjestelmän kart
tatietokantoihin vietiin digitaalimuo
toiset tiedot mm. Suomen vesistöis
tä, kuntarajoista ja -nimistöstä, ym
päristön seurannan havaintopaikois
ta sekä pistemäisistä kuormituspai
koista. LANDSAT-satelliittitulkintatie
doista saatiin käyttöön 25 x 25 m
erotuskyvyllä analysoitu maankäyt
tö- ja puustotulkinta-aineisto maam
me lounaisosista. Digitaalinen kään
nösohjelmisto, joka mahdollisti
tellittikuvien rasteritiedon siirron kart
tatietojärjestelmään ja yhdistelyn
muihin tietoihin sekä di9itaalisen
karttatiedon siirron satelliittikuva
pohjille, otettiin käyttöön. Reaaliai
kainen sääsatelliittikuvien tiedonsiir
to Ilmatieteen laitoksen kautta aloi
tettiin ja satelliittitietoihin perustuen
ohjelmoitiin pintalämpötilaeroja
analysoiva sovellus SILMU -projek
tiin.

Ym päristötietojärjestelmästä
tehtiin esite ja toimintoa esiteltiin yli
sadalle vierasryhmä le. Tausta-,
kuormitus- ja laatutietojen yhdistä
mistä kokeiltiin vesistöalueittain
karttaärjestelmän avulla ja aloitet
tiin va vonnanalaisten yritysten kuor
mitustietojen yhdistäminen saastein
deksin kehittämiseksi.

Ympäristötietopalvelussa käytet
tiin pääsääntöisesti Y-verkossa ole
via tietokoneita. Vuonna 1 990
hankittu ja kahta VAX 3400-tietoko-
netta käytettiin tietojärjestelmien
kehittämiseen. Tietokantakoneen
(VAX 8550) ja käyttöjärjestelmän
(VMS) vaihtaminen (DEC 5810/

UNIX) viivästyi teknisten ongelmien
takia 10 kuukautta, mikä hidastutti
myös järjestelmän suorakäyttöpal
veluja. Suorakäyttömahdollisuuksia
vesi- ja ympäristöhallinnon ulkopuo
lelle tarjottiin vuoden alusta lähtien
ja sopimuksissa noudatettiin EY:n
(90/3 1 3/EEC) direktiiviin perustu-
via ulkoisia käyttöoikeussääntöjä.
Ympä ristötietokeskukseen saatiin
yksi työasema karttatietojen ja toi
nen satelliittitiedon käsittelyyn. Eni
ten kuitenkin hankittiin julkaisutek
nisiä työvälineitä.

Kansainvälinen
ympäri stöti etoyhtei styö
Monenkeski nen ympä ristötietoyh
teistyö painottui Euroopan talous-
komission (UN ECE) ilmansuojelu
sopimukseen liittyvään yhdennetyn
seurannan kansainväliseen ohjel
maan, jonka ohjelma- ja tietokes
kuksena ympäristötietokeskus toimii.
Ohjelmaan oli vuoden lopussa liit
tynyt 1 6 maata ja se kattoi 36 yh
dennetyn seurannan aluetta.

YK:nympäristöohjelman (UNEP)
puitteissa osallistuttiin luonnonvara
tietopankkiohjelman (GRID) pohjois
maiden osien suunnitteluun sekä ym
päristöseurannan (GEMS) ohjelman
suunnitteluun. Ympäristötietokeskus
osallistui myös arktisen seuranta ja
arviointiohjelman suunnittelukokouk
seen. Pohjoismaisessa yhteistyössä
sekä ympäristötietokeskus että kir
jasto ovat osallistuneet Pohjoismai
den ministerineuvoston (PMN) ym
päristönsuojelun virkamieskomitean
alaisiin projekteihin. Vuoden 1 990
aikana YTK on toiminut erityisavus
tajana mm. Pohjoismaiden ympä
ristötilaraportin (1992) vertailukel
poisten tietojen määrittämisessä.

Vuonna 1 990 perustetun EY:n
ympäristöviraston (EEA) toimintaa
on seurattu tiiviisti. Koska EEA:n
toiminta avautuu myös EEIA-maille
on YTK koonnut tietoa Suomen
ympäristön seurantaohjelmista ja
-tiedostoista sekä julkaissut niistä
englanninkielisen raportin. Syksyl

Ympäristötietojärjestelmä

Ympäristöietojärjeste!mön vaImitsoste

Työn aIo/
oeImoitav.—

Suunn;eIrna 1 4

Ympörlstötieto1ärjeslelmön fietomäärä
tieoontoino

äy
oyskoyt+o62

Rosteritietokonto 47% Relaotiotietokonta 33%
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Kirjastotoim in ta

lä 1 990 Suomessa pidetty Pohjois
maiden ja Itä-Euroopan maiden mi
nisteritason kokous NEFCOsta
Nordic Environmental Finance
Coorporation) antoi ympäristötieto
keskukselle lisävastuun osallistuvien
maiden ympä ristötietojen koordi noi
misesta. Mm. tämän vuoksi YTK il
moitti vuoden lopulla olevansa val
mis rakentamaan Helsinki-komission
(HELCOM) Itämeren tilan seuranta
ohjelmalle (BMP) uuden nykyaikai
semman tietopankin.

Bilateraalinen yhteistyö on kos
kenut erityisesti Kuolan, Karjalan ja
Eestin alueita. Kuolan alueella on
yhdessä maanmittaushallituksen
kaukokartoitusyksikön kanssa osal
listuttu suomalais-neuvostoliittolai

projektiin Itä-Lapin ympäristön
satelliittitulkinnan kehittämiseksi.
Lisäksi on neuvoteltu mm. vedenlaa
turekisterin rakentamisesta Kuolan
tiedeakatemialle. Karjalan kanssa
yhteistyö on ensisijaisesti koskenut
Ystävyyden puiston satelliittitulkin
taa. Alustava satelliittikuvioakau
mc saatiin vuoden aikana va miiksi
ja luonnonsuojelututkimusyksikkö
suoritti kesällä maastomittauksia
tulkinnan tekemiseksi. Eestin ympä
ristötietokeskuksen kanssa on käyty
neuvotteluja tietoaineistojen sään
nöllisestä vaihdosta.

Yleinen
ympäristövalistus
Ympäristönsuojelulehden toimitus
siirrettiin ministeriöstä ympäristötie
tokeskukseen ja käynnistettiin Suo
men ympäristön tilara portin tekemi
nen. Tammikuussa aloitettiin Ympä
ristökatsauksen julkaiseminen kuu
kausittain eri ympäristöteemoista.

Kir’aston kokoelmissa oli vuo
den opulla yli 59 000 nidos
ta.Vuoden aikana kokoelmat kart
tuivat noin 2 700 nidoksella. Aika
kauslehtiä tuli kirjastoon 545, joista
noin puolet ulkomailta. Hankinnois
sa painotetaan edelleen hallinnon
uusia tehtäviä.

SIN -tietokantojen käytöstä sol
mittiin käyttäjäsopimus. Atk -pohjai
nen lehti järjestelmä otettiin käyttöön.
Vesi- ja ympäristöhallinnon ja ym
päristöministeriön kirjaston yhteisen
atk-pohjaisen kirjastojärjestelmän
hankkimista selvitettuin.

Kirjaston kokoelmat
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HALLINTO JA VOIMAVARAT

Hallinnon ja
lainsäädännön
kehittyminen
Asetuksella eräiden koskiensuojelu
lain mukaisten tehtävien hoidosta
(549/90) siirrettiin ympäristöminis
teriöltä vesi- ja ympäristöhallituksel
le valtion edun ja oikeuksien valvo
minen koskiensuojelulaissa (35/87)
tarkoitetuissa korvaustoimituksissa
sekä huolehtiminen valtion suoritet
tavaksi kuuluvien korvausten mak
samisesta ja tallettamisesta.
Vesi- ja ympäristöhallintoasetuk

sen muutoksella (338/90) annettiin
valtuutus perustaa työ järjestyksellä
uusia yksikköä ja valtion edusta
mista koskeva la muutoksella siirret
tiin puhe- ja toimivalta vesilaissa
tarkoitetuissa asioissa pääsääntöi
sesti keskusvirastosta piireille. Vesi-
ja ympäristöhallitukselle on kuiten
kin siirrettävä laajakantoiset, peri-
aatteellisesti merkittävät, erityisiä sel
vityksiä edellyttävät tai useita piire
jä koskevat asiat.

Luottolaitosten varoista myön net
täviä eräitä korkotukilainoja koske
va lainmuutos (1040/89) tuli voi
maan 1 .1 .1 990. Siihen sisältyi
valtuutus ympäristöministeriölle a
maa- ja metsätalousministeriöl e
siirtää päätösvaltoa keskusvirastol
le ja piirihallintoviranomaiselle
enintään 1 milj, markan suuruisten
korkotukilainojen hyväksymisessä.
Tämän valtuutuksen perusteella mi
nisteriöt siirsivät päätösvaltaa pii
reille: maa- ja metsätalousministe
riö päätäksellään vedenhankinta
ja viemäröintilaitteiden rakentami
seen myönnettävien korkotukilaino
jen yleisistä ehdoista (273/90) ja
ympäristöministeriö päätöksellään
(299/90) yhdyskuntien vesiensuo
jeluinvestointeihin myönnettävien
korkotukilainojen yleisistä ehdois
ta.

Päätösvaltaa on siirretty piirihal
lintoon myös vesihuoltoavustusten
osalta. Yhdyskuntien vesihuoltotoi
menpiteiden avustamisesta annet
tua lakia muutettiin (1 376/89)

1 .1 .1 990 alkaen siten, että vesi
huoltoavustuksen myöntää asian
omainen vesi- ja ympäristöpiiri mi
nisteriön vahvistaman kiintiön ra
joissa.

Vesilain muutoksella (308/90)
ja vesiasetuksen muutoksella (309/
90) muutettiin katselmustoimitusta
ja lopputarkastusta koskevia sään
nöksiä. Hakemusasiassa tarpeelli
set lisäselvitykset voidaan hankkia
kuulutusmenettelyä täydentävässä
uudessa selvilysmenettelyssä.

Kemikaalilaki (744/89) tuli voi
maan 1 .9.1990. Lain valvonta
kemikaalien aiheuttamien ympäris
töhaitto’en ehkäisemisen ja torjumi
sen osa ta kuuluu vesi- ja ympäristö-
hallitukselle.

Kemikaaliasetus (620/90) sisäl
tää vesi- ja ympäristöhallituksen
tehtävien kannalta säännöksiä, jot
ka koskevat suojauskemikaalien en
nakkohyväksyntää ja suojauskemi
kaaleja. Ympäristöministeriö antoi
lisäksi päätöksen (746/90) suojaus
kemikaalienennakkohyväksymis-ja
ilmoitusmenettelystä.

Valtioneuvoston päätöstä vesi
‘a ympäristöpiirien rajoista ja hal
intopaikoista muutettiin siten, että
Someron kunta siirrettiin Turun vesi-
ja ympäristöpiiriin 1.12.1990.

Erillinen uittotoimisto lakkautet
tiin 1 .5. 1 990, koska useimmat uit
totehtävät oli vuoden 1 989 lopulla
siirretty vesi- ja ympäristöhallinnol
ta metsähallinnolle. Vesi- ja ympä
ristöhallinnolle jäivät uittosääntöjen
kumoamistehtävät sekä käytöstä
poistettavien uittoväylien kunnostus.
Vesi- ja ympäristöhallitukseen pe
rustettiin kemikaalivalvontayksikkö
1 .6.1 990 alkaen, ennen kemikaa
lilain voimaan tuloa. Kansainvälis
ten asioiden yksikkö aloitti toimin
tansa 1.3.1990.

Toiminnan ja
talouden suunnittelu
ja kehittäminen
Vesi- ja ympäristöhallinnon kehittä
mistä jatkettiin sitä varten asetetun
johtoryhmän ja työryhmän toimes
ta. Vuoden aikana valmisteltiin
mm. vesi- ja ympäristöhallinnon
toiminta-ajatus, päämäärät, tulos
aluejako ja tulosalueiden keskeiset
tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä
toiminnan organisoinnin tavoitteet
‘a vastuusuhteet. Toiminta- ja ta
oussuunnitelman ja tulo- ja menoar
vioesityksen valmistelu käynnistet
tiin uudistetun suunnittelujärjestel
män mukaisesti. Tulosbudjetointiin
siirrytään vuonna 1992.

Tehtävien ja toimivallan hajaut
tamista piirihallintoon jatkettiin.
Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan
vesi- ja ympäristöpiirit muutettiin ra
kennuttaviksi piireiksi. Oulun, Kes
ki-Suomen ja Helsingin piireissä
aloitettiin aluelaboratoriotoiminta.

Uusien tehtävälohkojen kehittä
mistä jatkettiin. Vesi- ja ympäristö-
hallitukseen perustettiin kemikaali
valvontayksikkö, joka hoitaa mm.
kemikaalien ympäristövaikutusten
arviointiin, kemikaalien ennakko
valvontaan ja kemikaalien käytön
rajoittamiseen liittyviä tehtäviä.
Luonnonsuojelututkimusta, jätteiden
tutkimusta ja kemikaalitutkimusta ke
hitettiin ympäristöministeriön rahoi
tustuella. Useita ympäristötietojär
jestelmän rekistereitä otettiin käyt-
töön. Kansainvälistä ympäristötie
toyhteistyötä kehitettiin useilla Ioh
koilla. Viraston ympäristötietokes
kus toimii mm. Euroopan talousko
mission yhdennelyn seurannan kan
sainvälisen ohjelman tietokeskukse
na.

Vesihuollon vuosikymmenen
päätteeksi Suomen vuosikymmen-
työryhmä laati vesihuollon pitkän
aikavälin periaateohjelman. Valtio
neuvosto teki 3.5.1 990 periaate
päätöksen valtion osallistumisesta
vesistöjen kunnostukseen. Nämä
päätökset suu ntaavat vesi- ja ympö
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Toimintavuoden aikana ali monenlai
sia tilaisuuksia ja tapahtumia. Vesi- ja
ympäristähallinnon 20-vuatispäiviä
vietettiin keskikesällä. Kolme kallegian
jäsentä siirtyi vuoden aikana eläkkeel
le.

Vuosipäivää vietettiin myös virastos
sa. Kuvassa oikealla pääjohtajan sih
teeri Marja-Terttu Friberg ja ylilohta
jan sihteeri Tuula Liijander. (kuva
alh.)

Kansainvälisen vesihuollon vuosikym
menen päätöstilaisuuteen osallistui
I arvovaltaisia kutsuvieraita.

Ylijohtaja Runo Savisaari siirtyi
eläkkeelle. Kansainvälisten asioiden
yksikkö aloitti toimintansa maaliskuus
sa pääliikkönään Sirkka Hounia.(kuva
vasem.)

1
Eläkkeelle siirtynyt pääjohtaja Simo

Jaatinen uuden laboratorion
vihkimistiloisuudessa.

c
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ristöhallinnon toimintaa kahdella
merkittävällä tehtävälohkolla.

Henkiiöku nta
Vesi-ja ympäristöhallinnossa oli vuo
den lopussa 2 261 henkilöä. Näistä
huoltokorjaamo- ja maa- ja vesira
kennustyöntekijöitä oli 654. Kes
kusvirastossa työskenteli vuoden
lopussa 463 henkilöä, joista 73 oli
määräaikaista. Valtion säästöpää
tösten mukaan jouduttiin vähentä
mään 2 virkaa ja 1 4 pysyvää työ
määrärahoilla palkattua tehtävää.

Tehtävien vaativuusarviointityö
tä jatkettiin. Virkamiesten henkilö
kohtaisen palkkauksen kokeilusta
vuonna 1991 tehtiin ao. virkamies-
järjestö jen kanssa tarkentava virka
ehtosopimus. fyöterveystoiminnas
sa olivat korostetusti esillä kuntou
tusasiat.

Yhteistoimintalain mukaista yh
teistoimintaa harjoitettiin vesi- ja
ympäristöhallinnon yhteistoiminta-
sopimuksen pohjalta. Yksi työsuoje
luohje uudistettiin ja laadittiin yksi
kokonaan uusi. Urheilu- ja virkistys-
toimintaa järjestettiin sekä alueelli
sesti että valtakunnallisesti.

Määrärahojen käyttö
1 Jos kulutusmenoissa otetaan huomi
oon palkansaajien ansiotasoindek
sin (valtio) keskimääräinen muutos
8,8 ¾ sekä siirto- ja sijoitusmenois
sa rakennuskustannusindeksin muu
tos 7,2 %, niin nimelliskasvu merkit
si määrärahojen käytön reaalista
kasvua 1 3 ¾ edellisestä vuodesta.

Tietokoneet ja
ti etoverkko
Vesi- ja ympäristöhallituksen tieto
konekapasiteettia lisättiin hankki-
maIla lngres-tietokantapalvelijaksi
DEC 581 0 -laitteisto. Toimistoauto
maatiotehtäviin hankittiin kaksi
MicroVAX 31 00 -tietokonetta. Tie
tojärjestelmien kehityslaitteistoiksi
ostettiin samoin kaksi MicroVAX

3 1 00 -tietokonetta. Vanhojen lait
teistojen levymuistikapasiteettia li
sättiin.

Vaasan vesi-ja ympäristöpiiriin
hankittiin MicroVAX 3 1 00 -laitteis
to sekä MicroVAX 3400 -laitteisto
yhteiseksi piirihallinnolle. Muiden
piirien tietokoneitten kokoonpanoa
täydennelliin.

Vuoden lopussa oli käytössä
päätteitä ja mikrotietokoneita yh
teensä noin 600.

Vesi- ja ympäristöpiirien tieto
verkkojen yhdistäminen keskusviras
ton ja Vaasan vesi-ja ympäristöpii
rin verkkoihin Telen Datanet-yhteyk
sillä käynnistettiin. Verkko valmis
tuu vuoden 1991 alkupuolella.

Julkaiseminen
Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisi
neljää julkaisusarjaa:
O Vesi- ja ympäristöhallinnon jul
kaisuja - sarja A

O Vesi- ja ympäristöhallinnon jul
kaisuja - sarja B

O Publications of the Water and En
vironment Reseorch lnstitute

O Vesi- ja ympäristöhallituksen mo
nistesarja.
Näiden lisäksi julkaistiin toimin

takertomus, Hydrologinen vuosikir
ja, Hydrologista kuukausitiedotet
ta, useita esitteitä sekä juliste vesien
laadusta.

Sarjoissa ilmestyi yhteensä 101
julkaisua. Julkaisujen jakelu hoidet
tiin vastavuoroisuuteen perustuva
na kotimaisena ja kansainvälisenä
julkaisuvaihtona. Julkaisuja myy
dään Valtion painatuskeskuksen
kautta, ja monistesarjaa on saata
vana lainoina vesi- ja ympäristöhal
lituksen kirjastosta.

Vesi- a ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat miil. mk
ao. vuoden hintatasossa

1989 1990 Kasvu Kasvu -%
Oman viraston 391,7 500,6 108,9 21,8
Muiden virastojen 166,2 1 88,0 21,8 1 1 ,6
Yhteensä 557,9 688,6 130,7 19,0
Suuri tasvu johtuu 2-vuotisista siirtomöärärahoista (köyttöaika loppui ensimmäisen
kerran vuosien 90-97 vaihteessa).

Määrärahojen käytto
taloudellisen laadun
mukaan vuoden 1990
kustannustasossa

Milj mk

72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

37



Vesi- ja ympäristöhallinnon vuonna 1990
käyttämät määrärahat virastokohtaisesti

Määrärahojen käyttä toiminnoittain vuonna 1990

Maa- ja metsätalousministeriö 0,5 %

Ympäristö-
ministeriö
1,4%

Riista- a kalatalouden
tutkimuslaitos 1 1

Investoinnit 25,7 milj. mk
(3,9%j

Muut 1 % Seuranta 23,6 milj. mk
(3,5%)

Katselmus
6,4 milj, mk (1 %)

Hallinto (keskilelyt palvelutehtövät
59,6 milj. mk (9%

Suunnittelu, kehittäminen,
ohjaus ja neuvonto

7
31,6 milj. mk. (4,8%)

Hankesuunnittelu
314(/;O

Vesi- ja ympäristöhallinnon toim ihenkilökunta
31.12.1990

Työajan käyttö toiminnoittain vuonna 1990
henki/älyävuosina

Muut korkea
koulututkienon Katselmus 42
suorittaneet 61 t2,5 %

(3,8%) “4

loitr 147

Rahtustuki 38

Rakennusmestarit ja teknikot 332
otta hoitotominta 26

Työministnriö 21,1

Maatilahallitus 2,2 % Tutkimus 39,8 milj. mk (6%)

‘rkrlvonta

Rahoitustuki
122 milj. mk

si jo ympöristähallinto 72,7% Rakentaminen ‘o kusnossapito
282,2 mi). mk )42,6 %

Muut 55 (3,4 %)

lyönlohtalat 58 13,6%)

tohenkilökunta406

Tutkimus 282 (16,6%) Hallinto )keskitetyt palvelutehtövät) 231
)13,6 %)

Diplomi’insinöönit 178 (11,1

labaratorio- ja
tutkimuskenkilökunta 214
(13,3%)

Suunnittelu,
kehittäminen, oh’aus

aneuvonO3

Hankesuunnittulu 193
(11,4%)

Rakentaminen ja kusnossapito 367
(21,6%)

38



Tiedotustoiminta
Tiedotustoiminnassa on tehdyistä
päätöksistä sekä valmistuneista että
vamisteilla olevista hankkeista, tut
kimuksista jasuunnitelmista pyritty
tiedottamaan välittömästi. Tiedotus
välineille toimitettiin noin 300 eri
laista uutisaihetta. Maakunnallisen
tiedotustoiminnan hoitivat vesi- ja
ympäristöpiirit.
Vesi- ja ympäristöhallinto osallis

tui Ruotsissa Jönköpingissä Elmian
kansainväliseen ympäristöalan
näyttelyyn, Oulussa maatalousnäyt
telyyn ja Riihimäellä kansainväli
siin Erämessuihin sekä Jyväskyläs
sä Ympäristö-90 näyttelyyn.
Kansainvälinen vesihuollon vuo

sikymmen 1981-1990 lopetettiin
juhlallisin menoin. Vesi- ja ympäris
töhallituksen hankkima vedenalai
nen tutkimusalus Kuutti esiteltiin tie
dotusvälineille.
Pohjoismainen ympäristötiedotus

ryhmä välitti pohjoismaiden minis
terineuvoston ala isten ryhmien työn
tuloksia muille tiedontarvitsi joille.

Ulkoisen tiedotustoiminnan seu
rannassa käytettiin Esmerk-tietojär
jestelmää ja valmisteltiin siirtymistä
sähköiseen tiedonvälitykseen. Vuo
den aikana valmistuivat mm. seu
raavat esitteet: luonnonsuojelututki
musyksikön yleisesite, Suomen uhan
alaiset eliölajit ja Aarniometsät Ete
lä-Suomessa.

Sisäistä tiedonvälitystä hoidet
tiin keskusvirastossa viikkotiedotteen
ja henkilöstölehden välityksellä.
Vesi- ja ympäristöpiireissä ilmestyi
vät omat sisäiset tiedotuslehdet.

Koulutus
Henkilöstökoulutuksen suuntaami
seen vaikuttivat erityisesti delegoin
nin, uusien tehtävien, sisäisen hal
linnon kehittämishankkeiden sekä
automaallisen tieto jenkäsittelyn
aiheuttama perus- ja täydennyskou
lutustarve.

Sisäisen koulutuksen sekä hallin
non ulkopuolelta hankitun koulutuk
sen kokonaismäärä oli noin 9 000
henkilötyöpäivää eli noin 2 % työ
ajasta. Keskitettyjen koulutustilai
suuksien lukumäärä lisääntyi neljäl
läkymmenellä edellisestä vuodesta
ja oli 1 30. Valtaosa koulutustilai
suuksista järjestettiin syksyllä 1 989
käyttöön saaduissa koulutustiloissa.
Koulutuskustannukset olivat yhteen
sä n. 1 0,5 milj, mk, josta koulutusta
saaneiden osuus oli 7,5 milj. mk.

Kansainvälinen toiminta
Vesi- ja ympäristöhallitus oli muka
na järjestämässä 5. - 8.8.1990
Tampereella pidettyä IAWPRC:n (In
ternational Association on Water
Pollution Research and Control) 3.
metsäteollisuuden jätevesisymposiu
mia. Sen teemana oli ravinteet ja
hitaasti hajoavat yhdisteet.

Suomen ja Neuvostoliiton väli
nen ympäristönsuojelun sekakomis
sio päätti puheenjohtajatapaami
sessa kesäkuussa ryhtyä laatimaan
maiden välistä yhteistä vesiensuo
jelun toimintaohjelmaa. Toiminta-
ohjelma tähtää molempien maiden
rajan läheisiltä alueilta tulevan
kuormituksen vähentämiseen ja
vesistöjen tilan parantamiseen sekä
Itämeren suojelun edistämiseen.

Vesi- ja ympäristähallinto Erkki Santala
osallistui vuoden aikana
erilaisiin näyttelyihin.
Jyväskylässä ali Ympäris
tö-90 -näyttely.
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Karri Elonheimo

Ronnebyssä syyskuussa pidetty
ministeritason Itämerikonferenssi ja
sen antama Itämeridekiaraatio pyr
kivät ratkaisevasti tehostamaan Itä
meren suojelemiseksi tehtävää yh
teistyötä. Helsingin komissio asetti
välittömästi Task Eorce-ryhmän,
jonka tehtävänä on mm. tehostaa
seurantaohjelmia, erityisesti pahim
pien likaajien kohdalla.

Suomenlahden suojeluun tähtää
viä Suomen ja Neuvostoliiton yhtei
siä tutkimushankkeita käynnistyi.
Vesi- ja ympäristöhallituksen ja
SNTL:n Tiedeakatemian Karjalan
tutkimuskeskuksen (Petroskoi) yhtei
nen tutkimusmatka tehtiin 15.7. -

3.8. Aäniselle, Laatokalle, Suomen
lahdelle ja Saimaalle. Yhteiset tutki
mukset Leningradissa toimivan
Valtion Hydroloqisen Instituutin

kanssa Suomenlahden itäisimmän
osan veden laadusta aloitettiin myös
yhteisellä tutkimusmatkalla ympä
ristötutkimusalus Muikulla elokuus
sa.

Kehitysyhteistyöhankkeissa toteu
tettiin FINNIDA:n toimeksiannosta
kaksi projektia, Namibian vesihuol
toha n ketta koskevan projektin esi
valmisteluprojektin (“Project Brief
Water Supply and Sanitation Pro
ject in Ondangwa Region, Nami
bia) ja Egyptin vesihuollon sektori
kartoitusprojektin (“Water Supply
and Sanitation Sector Study for
Egypt”). Mukana oltiin myös Bai
yangdianjärven suojelua koskevas
sa projektissa, josta sovittiin Kiinan
ympäristöviraston (NEPA)johtajan
Suomen vierailun yhteydessä joulu
kuussa. Tarkoituksena on laatia

Ympäristäntutkimusalus Muikku kävi
näytteenottomatkalla Leningradin pa
don edustalla ja Itäisellä Suomenlah
della. Kuvassa vasemmalla tohtori
Boris Skakalsky Valtion Hydrologian
lnstituutista ja erikoistutkijo Pentti Kan
gas vesi- jo ympäristöhollituksesta.

selvitys Baiyangdianjärven suojele
miseksi tarvittavista toimenpiteistä.

YK:n Kansainvälinen vesihuollon
vuosikymmen päättyi. Vesihuollon
vuosikymmentyöryhmä 1 0.1 0.
1 990 ärjestämässä virallisessa
päätösti aisuudessa julkistettiin ra
portti vuosikymmenen tuloksista ja
ehdotus vesihuollon suuntaviivoiksi
2000-luvulle siirryttäessä.

Ulkomaan virkamatkoja tehtiin
339 ja matkapäiviä oli 1 605.
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VAHEN- OCH MIUÖFÖRVALTNINGENS VERKSAMHET ÅR 1990

SAMMANDRAG

Va tte nti 1 lg å n g a r
Året började snöfattigt men 1 januari kom
det desto mera snö. 1 februari-mars ledde
snösmältningen och de samtidiga ihållande
regnen 1 södra och mellersta Finland till att
vattenståndet många vattendrag ökade till
rekordnivå för årstiden. Aarna och älvarna
i södra Finland kastade istäcketflera veckot
tidigare än någonsin förr under den tid för
vilken observationer finns.

Under sommaren och hösten var mar
ken mycket torr i en star del av Finland.
Både yt- och grundvattenståndet sjönk.
Särskilt i Savolax, Karelen och Kajanaland
var nivån mycket låg under sensommaren
och hösten. Vattenståndet i söarna där var
allmänt en halv meter och grundvattenstän
det upp till en meter lägre än medeltalet för
årstiden. l östra Finland är vattenståndet
lika lågt bora ett fåtal gånger per sekel.
Annu vid årets slut var vattenståndet lågt i
helo landet.

Under året slutfördes en brett upplagd
kartlöggning av användbarheten hos vat
tendragen och kustvattnen i Finland. Den
sammanfattar läget 1 mitten ov 1 980-tolet.
Av de inventerade insjöarnas sammanlag
da areal klassades 37 % som utmärkt, 41 %
som god, 1 8 % sam nöjaktig, 3,5 ¾ som
försvarlig och 0,5 % sam dålig.

Under året noterades blomningar av
blågrönalger och andra massförekomster
av alger i stor utsträckning. Algerna minskar
vattendragens användbarhet för oliko
öndamål och visar att eutrofieringen fortsk
rider. Den för simmare irriterande algen
Gonyostomum semen konstaterades ha spritt
sig över ett stort område i insjö-Finland. 1
Skörgårdshavet observerades redan tidigt
på våren en ovanligt kraftig tillvöxt av bot
te no Iger.

Va tte n fö rsö rj n i n g
De ollmänna vattenverken försörjer 83 ¾
av befolkningen elier drygt fyra miljoner
mänskor med hushållsvatten. Ar 1989 dist
ribuerade de allmänna vattenverken
279 liter per capita och dygn. Både yt- och
grundvattenverkens vattenkvalitet uppfyller
i dag allt bättre medicinalstyrelsens rekom
mendationer.

Som avslutning på FN:s vattenförsörj
nings- och avloppsdecennium utarbetade
Finlands arbetsgrupp ett långsiktigt princip
program för vattenförsörjningen, Riktlinjer
för vatten och avlopp i Finland. Den riksom
fattande brunnsvatteninventeringen inled
des.

Vattenöverdomstolens tillstånd erhölls för
tunneln från Kumo älv till Eura å som ska
förse Abo-nejden med ersättningsvatten.
Resultaten av det treåriga forskningsprojek
tetförutveckling avvattenförsörjningen inom
glesbygder i östra och meflersta Finland
publicerades i sju rapporter.

Vatten- och millövård
Vatten- och miljöförvaltningens roll som
miljövårdande myndighet uMdgodes med
flero nya uppgifter inom kemikalietillsynen.
Tyngdpunkten för verksamheten ligger dock
fortFarande på vattenvården, där den cent
rala uppgiften ärattgenomdriva de målsätt
ningar som uppställts i målprogrammet för
vottenvården och 1 internationella avtal.

Sörskild vikt ades vid att minska den
diffusa belastningen från jord- och skogsb
tuk och andra köllor och att minimera de
olägenheter och risket sam är förbundno
med samhällen, industri och fiskodling samt
utbyggnad och bruk av vattendrag. 1 syfte
att skydda grundvattnen fortsatte man in
venteringen och klassificeringen av grund
vattenområden.

Man inledde utredningar om hur miljö
vårdens krav ska tillgodoses inom jordbru
ket och vid utvecklondet av andsbygden.
Vidare började man samla in material om
försurningen i vattendragen och om beho
vet och nyttan av kalkning samt om dess olä
genheter och kostnader.

Miljöministeriet tillsatte en arbetsgrupp
med uppgift att bland annat ta fram ett
förslag om särskilt skyddsvärda vattendrag
och delaravvattendrag. Man fortsatte också
föltinventeringarna av mindre vattendrag
som är värdefula från naturvårdens eller
fiskeyinöringens synpunkt.

Atgärder i enlighet med Ostersjökon
ventionen bereddes. Samarbetet inom vat
tenvården mellan Finland och Sovjetunio
nen fortsatte genom att man deltog i bered
ningen av det bilaterala verksamhetspro
grammet för vattenvård och utvecklade ge
mensam metodik för bedömning av miljö
påverkan.

Vatten- och miljöstyresen är den myn
dighet som utövar den högsta tillsynen över
tillämpningen av stadgandena och bestöm
melserna enligt kemikalielagen när detgäller
att förebygga och bekömpa miljöolägenhe
ter på grund av kemikalier.

Påvatten-och miljöstyrelsensansvar on
kommer bland annat förhandsgodkännan
de av träskydds- och slembekämpningske
mikalier, klassificeringen av miljöfarliga
kemikalier och exportanmälningsförfaran
det för vissa farliga kemikalier.

Sista handen lades vid direktiven för
återvinning av slam från avloppsrenings
verk. Inventeringen av skadliga ämnen i av
loppsslam inleddes.

Vid utgången av är 1989 var 577 kom
munala avloppsreningsverk i drift. Av det
avloppsvatten sam kanaliseras 1 avloppsnät
behandlades 88 ¾ biologiskt-kemiskt och
1 2 ¾ kemiskt.

Vatten-och mil jödistrikten startade sam
verkan med länsstyrelserna och kommuner
no en inventering av förorenade markområ
den. Inventeringen är en central del av det
s.k. SAMASE-projektet för inventering och

restaurering av förorenade markområden.
Vidare utredde man de risker som är för
knippade med avstjölpningsplatserbelägna
i grundvallenområden. Likaså fortsatte den
allmänna regionala planeringen av avfalls
hanteringen syfte alf minska antalet ovst
jö lpn i ngsplatser.

Samforskningsprojektet MAVERO om
vattenskyddet inom jordbruket studerar or
sakssammanhang och åtgörder genom ylI
ka belastningen och därmed olägenheter
no kan minskas. Nyövervakningsanvisning
utfördades om vattenskyddet i djurstallar.

Investeringar 1 vattenförsörning
och mii jövård
Vatten- och avloppsverken använde 1989
för byggandeoch sanering 1 453 milj. mk,
varav 582 milj. mkinvesterades ivattenled
ningar, vattentäkter och vattenberedning
sanlöggningar. För anläggning av avlopp
och avloppsreningsverk användes
871 milj. mk och därav för utbyggnad och
effekfivering av avloppsreningsverk
165 milj. mk.

Lagen och förordningen om understöd
jande av samhällenas vatten- och avlopps
åtgärder ändrades sö att de omfottar också
projekt sam gäller enskiida fastigheter.
Understödet till miljövården inom jordbru
ket överfördes till andsbygdsnäringslagen
och handläggs nu av jordbruksförvaltning
en.

Statens vattenförsörjnings- och vattens
kyddsarbeten pågick vid 55 objekt, och
statens andel i dem var totalt 61 milj. mk.
Som statligt avfallshanteringsarbete restau
retades Leukamaa avstjälpningsplats för
spillolja i Lempäölö.

För att finansiera vattenskyddsinveste
ringar i ndustrin ansökte man om räntestöd
för Iän på 276 milj. mk, omfattande 16
projekt som budgeterats till sammanlagt
719 milj. mk. lnomramenfördetbeviljade
räntestödet kunde 10 projekt godkännas till
ett totalbelopp av 40 milj. mk.

Vård och restaurering av
vattendrag och övrig miljö
Statsrådet fattade den 3.5.1 990 ett princip
beslut om statlig medverkan i restaurering
av vattendrag. Planeringen fortsatte i rask
takt. Bristen på anslag hämmade dock
genomförandet av projekten. Av anslaet
för arbeten användes 12,5 milj. mk för
pro jekt med anknytning till restaurering och
båtsport.

Båtleder och angöringsplatser hade en
framträdande plats planeringen. Planerin
gen för båtsporten inriktades framför alIt på



båtleder i Finska viken, Bottenviken och
centrala insjö-Finland Till vattendomstolen
inlämnades sammanlagt 15 ansökningar
om upphävande eller ändring civ flottnings
stadgor.

Fiskeriekonomiska restaureringar pågick
vid åtta objekt och slutfördes vid ett. För ar
betena anvöndes ca 1 ,2 milj. mk. Planer
färdigstölldes för tio ptojekt vars totala kost
nader är ca 6,7 milj. mk.

Planeringen och byggandet av fiskod
lingsanläggningar och naturfoderdammar
fortsatte. 1 Paltamo byggdes fiskodlingsan
löggningen Kainuun kalanviljelylaitos och i
Taivalkoski upprustades Pohjois-Suomen kes
kuskalanviljelylaitos. Porraskosken kalan
viljelylaitos i Lammi krävde det mest omfat
tande projekteringsarbetet.

Bekämpning av vattendragens
oläg en hete r
Projekteringen av översvämningsskydd
fokuserades fortsättningsvis på kustdistrik
ten. Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte
en arbetsgrupp med uppgift att bedöma
grunderna för och revideringsbehovet av
betydande planerade och pågående arbe
ten i vattendragen.

Vid årets slut förelåg 33 färdiga planer
för översvämningsskydd till en uppskattad
totalkostnad av 1 80 milj. mk. 22 projektför
översvämningsskydd pågick och för dem
användes ca 35 milj. mk i statsmedel. PIa
ner färdigställdes för översvämningsskydd
civ Seinäjoki älvs mellersta lopp genom
invallning och för revidering av regleringen
av Pyhä järvi i Kymmene älvs flodsystem.

Vatten- och miljödistrikten insände pIa
nerna för 93 dikningsföretag till jordbruks
förvaltningen förfinansieringshandlöggning.
Positivt utslag erhölls för 99 företag som
sammanlagt budgeterats till 30 milj. mk. En
stor del av de 36 myrberedningsplanerna
gällde vattenskyddsplaner för gamla pro
duktionsfält och kompletterande torrlägg
ningsplaner. Byggnadsarbetena slutfördes
på 6 myrar.

Bekämpning av millöskador
Man förskonades från stora oljeskador.
Enligtanmälningarfrån kommunerna inträf
fade ca 2 900 oljeskador.

Den cv miljöministeriet tillsatta kommis
sionen för utredning av hur man skall orga
nisera bekämpningen av skador orsakade
av kemikalieutsläpp från fartyg avslutade
sitt arbete. Lagen om förhindrande av vatt
nens förorening, förorsakad av fartyg änd
rades så att den nu ger möjlighet att i
miljövårdens intresse genom förordning
färbjuda eller begränsa trafik i finska insö
vatten med tankfartyg som För last av o ja

eller kemikalier. Dykanordningen Kuutti togs
1 bruk.

1 sjöarna 1 Kumo älvs flodområde steg
sjöarnas vattenstånd under vårvintern så
mycket som 50 - 1 50 cm över medelvärde
na för årstiden och vattenföringarna var
rekordstora. 1 Iso-Längelmövesi som normalt
e regleras måste man med stöd av dispens
ti lgripa extra avtappningar För att förhind
ra översvämning. Vid månadsskiFtet april
maj packades sen 1 Torne älvs mynning mot
havsisen så att den största hittills observera
de översvämningen 1 området uppstod;
några effektiva motåtgärder var inte möjli
ga.

1 maj upptäcktes en skada på denkonstg
jorda bassöngen 1 Uljua. läget var först ho
tande men genom att reparationsåtgärder
snabbt sattes in kunde man förhindra ska
dor på områdena nedströms dammen. Re
parationskostnaderna uppgick till
ca 14 milj. mk.

Bruket av vattendragen
Året var exceptionellt i fråga om vår- och
höstöversvämningarna. Avtappningen
ökades helo vintern inom tillståndens grän
ser. Trots detta började vattenståndet mot
vanligheten stiga redan i februari sätskilt i
älvsystemen 1 södra Finland och i sädra och
mellersta Osterbotten. Efter vårfloden nor
maliserades läget i de reglerade vattendra
gen.

På hösten ställde den ovanliga torkan till
med problem. 1 synnerhet 1 oreglerade vat
tendrag sjönk vattenståndet sällsynt lågt. 1
november när vattenståndet i Salmen var
50 - 60 cm under medelvärdet för årstiden
ansökte man om dispens för tillfällig regle
ring i syfte att hejda den skadliga minsknin
gen av vaftenståndet. 1 vårt land har dis
pensförFarande tidigare tillgripits bara 1 ett
fåtal fall för 0tt bekömpa verkningarna av
torka.

Forskning och miIöövervakning
lnsatsområden varövervakning avvattenre
sursernas mängd och kvalitet, undersöknin
gen i luftFöroreningars och klimatföröndrin
gars miljökonsekvenser samt undersöknin
gen av vattenskyddet inom jordbruket. Med
finansiellt stöd av mii jöministeriet utveckla
de man aktivt forskningen inom miljövård,
avfall och kemikalier.

Det riksomfattande försurningsprojektet
HAPRO avslutades. Vidare inleddes det cv
Finlands Akademi administrerade forsknings
programmet SILMU rörande föröndringar i
atmosfören, där också vatten- och miljösty
relsen stod för en betydande insats. Under
året fortsatte forskningsprojektet MAVERO

kring vattenskyddet inom jordbruket. Likaså
fortsatte det omfattande utvecklings- och
Forskningsprogrammet SYTYKE rörande
miljövården inom skogsindustrin. Under
medverkan cv forskare från såvöl vatten
och miljöforskningsinstitutet som vatten- och
miljödistrikten startade slutligen samforsk
ningsprojektet MEIVE som studerar de
olögenheter skogsindustrin medför för vat
tenmiljön och hur man bekämpar dem.

Inom det internationella forskningssa
marbetet låg huvudvikten på samarbetet
med grannländerna och inom Ostersjöns
krets. Den marina forskningen effektivera
des i synnerhet på östra Finska viken, där
man för första gången genomförde ett sam
projekt tillsammans med sovjetiska forska
re.

De viktigaste enskilda forskningsprojek
ten var uppbyggnaden av databaserna 1
miljödatasystemetMDS, planeringen cv den
scmordnade miljöövervakningen och be
redningen civ distriktslaboratoriesystemet.

Vid enheten för Forskning 1 naturvård ut
vidgades Forskningen 1 naturvård liksom mii
jöförvaitningens övriga ekologiska forsk
ning och kontroii. Pienen för utveckiing cv
den ekologiska Forskningen inom miljöFör
valtningen biev klar. Studietav hotade arter
fokuserades särskilt på mindre könda grup
per som svampar och insekter.

1 börjen civ året initierades ett pro jekt för
Framtagning cv grundvattenmodeller. Forsk
ningen 1 avFaii inriktades på avfailets miijä
påverkcn och -risker.

Ändringen av Förordningen om Förhandsåt
görder för skydd cv vatten medför ett ökat
antaitiiisynsobjekt. 1 och med attvatten- och
mii jödistrikten fick större direkta beFogenhe
ter vid hcndiöggningen cv tiilsynsörenden
har de nu en starkare stöiining som 1 vctten
lagen cvsedd tiiisynsmyndighet.

lilisyn och syneverksamhet
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Votten- och miliöförvcltningen cvgcv 1
egenskop ov myndighet som bevckcr det
ollmönno intresset utlåtonden 1 sommonlogt
530 vottenröttsligo cnsökningsmål. Vidore
gronskodes 708 förhcndscnmölningor rö
ronde vottenskydd. Efterlevnoden cv tilis
tåndsvillkoren kontrollerodes genom 3 700
besiktningor och cc 2 700 prov. Votten
och miljöförvoltningen deltog 1 hondlögg
ningen cv 1 1 35 tillsynsörenden. Under
åretutreddes 334 foIl cv övertrödelser.

Overvokningsonvisningcr reviderodes
och de gomlo upphövdes pö grundvcl cv
de beslut som fottots om normgivningsrefor
mer.

Vid årets slutvor 138 syneförrättningor
onhöngiggjorda eller 3 förre ön året innon.
Under året slutfördes 32 och instölldes 6
förröttningor.

Mii jödatatänsten
Mon börjode ge ut en temobunden 1 2-sidig
miljööversikt om tilistöndet Flnlcnds miljö.
Oversikten utkommer en gång 1 mönoden.
En försto eller uppdoterod version togs 1
bruk cv flero register 1 mfl jödotosystemet.
Hit hörde blond onnot ettvottenskyddsregis
ter för industrin, ett dctcsystem för bruket cv
vcttendrcgen, ett dctcsystem för skyddsom
råden och 1 distrikten ettregisterövervotten
och ovloppscnlöggningcr scmt eft register
över funktionsdugligheten hos cvloppsnöt
och ovloppsreningsverk.

Under året lode mon 1 md jödotocent
rums kcrtdctcbcser in dctc i digitcl form om
Finlcnds vottendrog. Det multiloterolo se
morbetet på miljöinformotionens område
inriktcdes pö det internotionello progrom
met för somordncd övervckning. Progrom
met cnknyter till det luftvördscvtcl som in
gåtts inom romen för FNs ekonomisko
kommission för Europo. Miljödctccentrum
fungeror som dess progrcm- och informc
tionscentrol.

Förvaitning och resurser
Genom förordningen om hondlöggning cv
vissc uppgifter enligt forsskyddslcgen över
fördes bevokningen cv stotens rött och för-
del frön miljöministeriet till votten- och mil
jöstyrelsen vid ersöttningsförröttningcr som
cvses i forsskyddslcgen. Genom öndring cv
vottenlogen och -förordningen öndrcdes
stcdgcndenc om syneförröttning och slut
syn. Genom en öndring cvförordningen cm
vctten- och miljöförvcltningen gcvs bemyn
digcnde ctt inröttc nyc enheter genom cr
betsordningen, och genom en öndring rö
rcnde företrödcnde cv stcten överfördes
tclerötten och befogenheternc i cngelögen
heter som ovses 1 vottenlogen som regel frön
det centrolo ömbetsverket till distrikten.

Kemikalielogen trödde 1 kroft 1 .1 .1990.
Vid votten- och miljöstyrelsen inröttcdes en
enhet för kemikolietillsyn. Floftningsbyrön
drogs in som fristående enhet eftersom fler
tolet örenden hode överförts från votten- och
miljöförvoltningen till forstförvoltningen.

Mellersto Finlonds och Norro Korelens
votten- och miljödistrikt öndrodes till bygg
herredistrikt. 1 Uleåborgs, mellerstc Finlcnds
och Helsingfors distrikt inleddes distriktslc
borotorieverksomhet.

Antoletonstölldc mcm vctten- och miljö
förvoltningen vor 2 261 vid årets slut. Av

desso orbetode 654 vid serviceverkstöder
eller med votten- och jordbyggnodsorbe
ten. Personolen vid det centrclo ömbetsver
ket uppgick vid årets slut till 463 personer.

1 onslcg onvöndes sommonlogt
689 milj. mk. Den nominello tillvöxten från
föregåendeårmnnebcrottreoltillvöxten on
vöndningen cv onslog vor 1 3 %.

Vid årets slut vor sommonlogt cc 600
terminoler och mikrodotorer 1 bruk. Votten
och miljödistriktens dotonöt börjcde vie
Teles Dotonet-förbindelser kopplos sommon
med det centrolo ömbetsverkets och Voso
votten- och miljödistrikts nöt. 1 publikoticns
serierno utkom 101 publikotioner. Utbildnin
gen omfattodetctaltco 9 000 dcgsverken.

Pö det internotionello plonetvoroktivite
ten livlig. Utomlands företogs 339 tjönstere
sor. Den finlöndsk-scvjetisko publikotions
kcmmissionen för miljövård beslöt börjc
utarbeto ehgemenscmtverksomhetsprogrom
för vottenskyddet. Inom romen för utveck
lingssomarbetet genomfördes på uppdrcg
cv FINNIDA työ projekt. FNs vctten- och se
nitetsörtionde gick till öndo.
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ANNUAL REPORT OFIHE NATIONAL BOARD OF WATERS AND THE ENVIRONMENT FOR 1990

SUMMARY

Water resources
The year started off with very liille snow, but
in January snowfall was abundant. Snow
melt and simultaneous abundant rains in
Southern and Central Finland raised the
water level in many water bodies to record
levels in February-March. In Southern Fin
land the ice break-up in rivers occurred
several weeks earlier than normal.

In the summer and autumn the ground
was vety dry in large parts of Finland. The
level of both groundwater and surface water
sank. In the late summer and autumn the
wafer levels were exceptionally low in the
provinces of Savo, Karelia, and Kainuu in
Eastern Finland where the surface of lakes
was generally half a meter and ground
water as much as one meter lower than the
average for the season. Only a few times a
century is there so little water in Eastern
Finland. At the end of the year water levels
were still low in the whole Country.

An extensive survey of the usability ot
the surfaCe and costal waters of Finland
desCribing the situation in the middle of the
1 980’s was completed. Of the total surfaCe
of the lakes Classified 37% were exCellent,
41 % good, 1 8% satisfactory, 3.5% passing
and 0.5% poor.

Several blooms of blue-gteen algae and
other mass oCCurrenCes of algae that we
aken the usability of surfaCe woters and
show that the eutrophiCation of surfaCe
waters Continued were deteCted during the
year. It was deteCted that algae (Gonyosto
mum semen) that are very inConvenient fot
swimmers had spread on a wide area in the
Lake DistriCt. Starting from very early spring
an exCeptionally strong growth of shore and
bottom algae was observed in the ArChipe
lago Sea.

Water supply
83% of the population, i.e. more than 4
million people, get their domestic water
from publiC water works. In 1989 the per
capita use ot water distributed by water
works was 279 liters per day. Today the
quality of the water at both groundwater
and surfaCe water wotks meets the reCom
mendations of the National Board ofHealth
even better thon before.

To ConClude The International DeCade
of Water Supply and Sanitation the Finnish
National ACtion Commitee for the DeCade
drew up a long-term poliy for water supply
and sewerage in Finland. A national well
water proleCt was started.The water tunnel
From the River Kokemenfoki to the River
Eurajoki to replace water taken for the
water supply oF the City of Turku reCeived a
permission from the Water (Rights) Appeal
Court. The results of the three-year projeCt

for developing the water supply ot sparsely
populated areas in Eastern and Central
Finland were published in seven reports.

Protection of waters and the
environment
The role ot the National Board ot Waters
and the Environment in environmental pro
teCtion was expanded with new tasks rela
ted to the Control of ChemiCals. The empha
sis of the operations Continued, howevet, to
be on water proteCtion where the Central
task is to fuifill the objeCtives of the target
programme for the proteCtion of waters and
the targets based on international agree
ments.

SpeCial etforts were made to deCrease
the load from agriCulture and forestry and
other non-point sourCes, and the disadvan
tages and risks Caused by Communities,
industry, fish farming, and the building and
operation ot watercourses. The mapping
and ClassifiCation ot groundwater areas
was Continued in order to implement the
proteCtion of groundwaters.

ResearCh pro jects on howthe proteCtion
of the environmentshould be taken into con
sideration in agriculture and in the develop
ment of rural areas were statted. Gathering
of information on the eutrophiCation ofwater
bodies and the need for neutralization by
liming and its advantages, disadvantages,
and Costs was also started.

The Ministry of the Environment set up
a working group for e.g. drawing up a
suggestion Concerningwaterbodiesorparts
of water bodies thot are in need of speCial
proteCtion. Field investigation were continu
ed on small water bodies that are valuable
trom the point of view of nature conserva
tion or fisheries.

Measures related to the Convention on
the protection of the BaltiC Sea were prepa
red. The Cooperation between Finland and
the Soviet Union was Continued by partiCi
pating in the preparation ota mutual water
proteCtion programme and by developing
Common methods tor assessing environ
mental effeCts.

The National Boatd ot Waters and the
Environment is at the national level respon
sible tor the Control of the rules and regula
tions ot the Chemicals ACt regarding the
prevention ot environmental nuisanCes
caused by Chemicals. The National Board
ofWatets and the Environment is responsib
le for e.g. the advanCe approval ot wood
preservatives and antifouling chemicals, the
ClassiFiCation of chemicals dangerous to the
environment and the export notifiCation
procedure ot certain hazardous ChemiCals.

lnstruCtions ConCerning the utilization ot
the sludge produCed at sewage treatment

plants were Completed. A researCh pro jeCt
on the hatmtul organiC substanCes in sludge
was started.

At the end ot 1989 there were in use
577 sewage treatment plants serving com
munities. Biological-chemiCal treatmentwas
applied to 88% of the sewage and ChemiCal
treatmentto 12%.

The Water and Environment DistriCts
started a mapping Contaminated soil sites ot
in Cooperation with provincial administrati
ve boards and municipaiities. This mapping
5 an important patt of the research and
restoration projeCt of contaminated soil si
tes, the so-called SAMASE pro jeCt. A report
was made ot the risks Caused by refuse
landtills situated in groundwater oreas. The
general planning of local waste manage
ment aiming at decreasing the number of
landfills was Continued.

A joint researCh projeCt Called MAVE
RO studying agriculture and the load on
water bodies investigates in addition to dit
tetent Causal ConneCtions measures with
which the load and the disadvantages
caused by it Can be diminished. A new
supervision instruction for watet protection
Concerning livestoCk shelters were given.

Investments in water
supply and protection of
the environment
ln 1 989 water and sewerage plants used
FIM 1,453 million for building and renova
tion. Ot this FIM 582 million was used for
water supply equipment. FIM 871 million
was used for building sewers and sewage
treatment plants, of whiCh FIM 165 million
was used fot expanding sewage treatment
plants and making them more effeCtive.

The ACt and the DeCree on subsidizing
Communities in water supply and sewerage
projeCts were amended so that they now
apply to projects dealing with individual
real estates as well. The handling of the
subsidies given to agriculture for environ
mental protection were transferred to the
National Board of AgriCulture.

State-subsidized water supply and
sewerage and water pollution control works
were Carried out at 55 sites, the shore of the
state amounting to FIM 61 million. An oil
refuse disposal site in Lempäälä was resto
red by the state.

For finanCing the water proteCtion in
vestments of industry, interest-subsidy was
applied for amounting to Ioans FIM 276
million divided between 16 different pro
jeCts, the Cost estimate tor intrest-subsidy
which totalled FIM 719 million. 10 of these
projeCts were eligible for, and they reCeived
a total ot FIM40 million as interest-subsidy.
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Maintenance and restoration
of inland waters and other
envi ronment
The Council of State made on May 3, 1 990
o decision in principle on the participation
of the state in the restoration of water
bodies. Planning continued to be lively, but
impiementation sutfeted from the lack ot ap
propriations. FIM 12.5 million of work
appropriations was used for restoration
and boating projects.

Boating routes and boat harbours were
focused upon. The planning concentrated
on booting routes in the Gulf of Finland, the
Gulf ot Bothnia and the central Lake District.
15 applications concerning the reversal or
alteration of log floating regulations were
presented to the Water (Rights) Courts.

Construction work connected with fishe
ry restorations was going on in eight places
and completed in one place. Approximate
ly FIM 1 .2 million was used for the work.
Plans for ten new projects were completed.
Their implementation costs would omount to
a total of FIM 6.7 million.

The planning and building of fish hatch
eries and fish nutrition ponds continued.
The Kainuu fish hatchery in Paltamo was
being built and the central fish hatchery for
Northern Finland in Taivalkoski was reno
vated. The most extensive planning pro ject
was the Porraskoski fish hatchery in Lammi.

Flood control and drainage
The planning offlood control still concentra
ted on the coastal districts. The Ministry of
Agriculture and Forestry set up a working
group which will reevaluate the plans
dealing with extensive watet construction
projects and the on-going works.

At the end of the year 33 flood control
plans had been completed. The implemen
tation costs of these pro jects have been es
timated as FIM 1 80 million. There were 22
flood control projects under construction,
for which state funds in the amount of FIM
35 million were used. Flood control plans
for diking the central part of the River
Seinäjoki and revising the regulation of
Lake Pyhäjärvi in the Kymijoki watercourse
were completed.

Water and Environment Districts sent
the plans of 93 ditching projects to the
Department of Agriculture for financing. A
positive financing decision was given to 99
projects the totol cost estimate for which was
FIM 30 million. A major part of the 36
peatland restoration plans completed were
water protection plans for old peat mining
areas and complementary plans for draina
ge. The construction works were completed
in 6 places.

Combatting of environmental
accidents and hazards
No large oil accidents occurred. According
to the notifications of municipalities a total
of about 2,900 oil accidents took place.

A commission set up by the Ministry of
the Environment for investigating the arran
gement for combatting chemical accidents
due to vessels completed its work. The act
for the prevention of water contamination
due to shipping was amended S0 that it is
now possible to prohibit or limit the traffic of
oil or chemical tankers in Finnish inland
waters on the basis environmental protec
tion. A diving device (the submarine Kuutti)
was taken into operation.

The water surface of lakes in the Koke
mäenjoki watercourse rose in the early
spring to 50 ... 150 cm higher levels than
the average for the season, and the flows
reached record figures. In Lake Iso-tängel
mäenvesi that is usually not regulated addi
tional release of water was made on the
basis of a special permit in order to prevent
floods. In the River Tornion joki ice jammed
in April-May at the river mouth a9ainst sea
ice, and this caused the largest Hood ever
observed in the area. Effective combatting
could not be carried out.

in May a dam damage was detected in
the artificial lake of UI juo. At first the situ
ation was threatening, but damages could
be prevented in areas below the lake with
rapid reparation measures. About FIM 14
million wos used for repairing the dam.

Operation of watercourses
With regard to fioods the year was excep
tional. Release of water wos increased
during the whoie winter within the limits of
the licence. Despite of this the water levels
especially in Southern Finland and the river
watercourses of Southern and Central
Ostrobothnia started to rise exceptionally
eorly, olreody in February. The water levels
in regulated watercourses were normalized
after spring floods.

In te autumn exceptional dryness was a
new problem. Especially in non-regulated
lokes the water leveis sank to exceptionally
Iow levels during the autumn. In Novembet,
when the water level in the lake Saimaa was
50 to 60 cm lower than the average for the
season, a special permits was applied for
temporary regulation that would decrease
the harmful lowering ot the water level.
Special permits have been used due to
dryness only a few times before in Finland.

Research and monitoring
lmportant areos were the monitoring of the
quantity and quality of water resources, the
research on the environmental effects of air
pollutants and climatic changes, and a
water protection study related to ogricultu
re. Research on nature conservation, woste
substances and chemicals was developed
actively with financial support from the
Ministry of the Environment.

A national research programme on
acidification (HAPRO) was completed. A
Finnish research programme on the chan
ges in the atmosphere (SILMU) was started
under the administration of the Academy of
Finland. The National Board of Waters and
the Environmentwill be a significant partici
pant in this project. The research program
me on the water protection of agriculture
(MAVERO) continued during the reporting
year as did the extensive environmental
development and research programme for
the Finnish forest industry (SYTYKE). A joint
research pro ject (METVE) on the disadvan
tages of forest management to water bodies
and how to prevent them started. Research
workers from reseorch institutes and Water
and Environment Districts participote in it.

The main emphasis in international rese
arch cooperation lay on the work conduc
ted together with the neighbouring count
ries and in the Baltic Sea. Marine research
was intensified especially in the eastern
parts of the Gulf of Finland where a joint
research programme was conducted for the
first time together with the Soviet Union.

The building of databases for the Envi
ronmental Data System (EDS), the planning
of the integrated monitoring of the environ
ment, and the preparation of the district
laboratory system were the most important
special development projects.

Research on nature conservation and
other ecologic research and monitoring by
the environmental administration was ex
panded in the noture conservation research
unit. A pian for the development of ecologic
reseorch in the environmental administra
tion was completed. Research on endange
red species was concentrated on groups
thatare notso well known, e.g. mushrooms
and insects.

Atthe beginning of the yeor a develop
ment project of groundwater models was
started. Waste materiols research concent
rated on the environmental effects and risks
of waste moterials.
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Supervision and inspections
The amendment of the decree on advance
measures for water protection (prior notifi
cation) will increase the number of supervi
sion tasks. The role of the Water and Envi
ronment Districts as supervisory authorities
referred to in the Waters Act was strengthe
ned as their direct authority in the handling
of supervision matters was increased.

As an authority representing the public
interest the National Board of Waters and
the Environment and the district orgoniso
tion gove oltogether 530 statements on
opplications based on water law. 708 prior
notifications dealing with water protection
were nspected. About 3,700 visits were
made and 2,700 somples taken in order to
control that the conditions of the permits
werefulfilled. The number of the breaches in
the settlement of which the outhorily portici
pated was 1,135. About 334 of these were
settled during the year.

The renewal of supervision nstructions
and the nullification of old instructions was
confinueä on the basis of decisions made on
standardization reforms.

At the end of the year 138 licensing
inspections (ossessements) wete pending,
which is 3 less than a year before. 32 os
sessments were completed and 6 cancelled.

Environmental data service

The publication of a theme-based monthl
1 2-poge Environmental Reportdeoling wit
the state of the environment in Finland was
started. The first or renewed versions of
several registers of the environmental data
system were token into use. Among these
were the industriol water protection regis
ter, the data system for the operation ot
watercourses, the data system on protection
areas, and in the water and environment
districts a register on water and sewerage
works, and a register on the operation of
sewer systems and sewage treatment plants.

Information in digitol form on e.g. the
woter bodies of Finland was added to the
map databases of the environmental dota
system. Multilateral cooperation concentra
ted on the international programme for
integrated monitoring connected with the
air protection agreement within the Econa
mic Commission for Europe (UN/ECE). The
Environmentol Data Centre acts as its pro
gromme and information centre.

The duty to look after the interest and rights
of the stote in the indemnification procedure
referred to in the act for the protection of
ropids was transferred by a decree from the
Ministry of the Environment to the National
Board of Woters and the Environment.
Regulations on licensing assessments and
finol inspectians were altered by on omend
ment of the Waters Act and Decree. By on
amendment of the decree on water and
environmentadministrotion a permission to
establish new units by changing the so
called working order (rules of procedure)
was granted, and the rightto speok and oct
in matters referred to in the Waters Actwas
osa rule tronsferred from the central agency
to the water and environment districts by on
amendment concerning the representation
of the state.

The Chemicojs Act become effective on
September 1, 1 990. A chemicals control
unit was established at the National Board
ofWaters and the Environment. A separate
timber floating office wos closed os most of
the tasks connected with floating had been
transferred from the National Board of
Waters and the Environment Jo the Notionol
Baard of Forestry.

The construction divisions ot the Water
Districts of Central Finland and Northern
Karelia were changed into orgonizations
thot use contractors instead af themselves

carrying out the work. District laborotory
operations started in the Districts of Oulu,
Central Finland, and Helsinki.

At the end of the yeor the staff ot the
National Boord of Waters and the Environ
ment numbered 2,261. Of these 654 per
sons were employed at mechanical service
workshops and at land and water construc
tion sites. 436 persons worked in the central
agency at the end of the year.

Th totol oppropriotions used were FIM
689 million. The nominol growth meontthot
the real growth in the use of appropriotions
wos 1 3% from the previous yeor.

The totol number af terminols and micro
computers in useat the end of the yeor was
about 600. The joining of the informotion
networks of Water and Environment Dist
ricts with the networks of the central agency
and the Vaasa Woter and Environment
District was started with Datonet-connec
tons. 10] publicotions oppeared in the
publication series. The total omount of trai
ning was opproximately 9,000 person-days.

International contacts were lively. 339
oFficial visits were made obroad. The oint
commission between Finland ond the Soviet
Union for the protection of the environment
decided to startworking on a common pro
gromme for woter protection. By order of
FINNIDA two pro jects connected with deve
lopment cooperation were corried out. The
International Decode of Water Supply and
Sanitation of the United Nations was finali
zed.

Administratjon and resources

Seppo Laakso
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIEN TOIMINTAA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA
Vesi- jo ympöristöpiiri

Hevy Tuvy* Tavy Kyvy Mivy Kuvy PKvy Vavy KSvy Kovy Ouvy Kavy Lavy Yht.
Toimialueen kokonaispinta-ala
(1000 km2) 19,8 16,2 18,9 12,8 21,7 20,0 21,6 18,6 19,3 14,3 32,1 23,9 98,9 338,1

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

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

Väestön määrä (1000 as.) 1555 638 470 335 208 256 177 319 251 187 279 97 200 4974

Piirien pysyväisluonteinen
henkilöstö 82 62 76 88 59 95 62 170 72 129 133 47 131 1206

Määrärahojen käyttö yteensä
milj, mk) 21,7 22,3 26,0 34,0 14,4 29,5 25,2 68,0 24,1 35,6 82,0 33,0 57,0 472,8

Työmäärärahat (milj. mk) 8,3 8,5 7,1 19,9 3,9 10,4 10,4 31,8 4,6 14,6 45,3 14,6 22,7 202,1

Vesiloitosten liittyjämäärä
f% väestöstä) 88 83 78 76 66 70 69 88 75 96 92 73 81 82

Viemärilaitosten liitiyjämäärä
(% väestöstä) 86 76 76 77 66 67 63 56 74 59 70 68 67 75

Pohja- ja tekopohjaveden osuus
yhdyskuntien käyttämästä vedestä (%) 41 44 51 54 66 80 89 59 53 86 51 89 64 52

Korkotukilainat yhdyskuntien vesi
huoltoon ja vesiensuojeluun
(milj. mk) 23,8 13,4 13,0 4,2 8,2 8,4 4,8 12,6 4,8 12,0 10,3 3,9 14,8 134,2

Hankesuunnittelu käynnissä (kpl) 18 5 11 14 7 26 16 26 17 13 23 12 75 263

Yleissuunnittelu käynnissä (kpl) 12 4 4 2 0 4 10 0 6 4 6 8 3 63

Valmistuneita vesirakennustäitä
(kpll 4 3 2 1 4 1 9 11 9 5 14 9 12 84

Lausuntoja hokemusasioista (kpl) 78 78 41 29 34 78 76 36 28 28 37 22 52 529

Käsiteltyjä ennakkoilmoituksia (kpl) 189 118 31 28 23 78 21 67 34 23 62 10 24 708

Valvontakohteita (kpl) 1055 2780 2250 1008 711 651 221 4363 1237 2326 1058 390 2432 20482

Lausuntoja muista kuin vesi
oikeusasioista (kpl) 546 496 511 404 346 297 332 333 347 271 536 188 355 4962

Vesistötarkkailuohjelmia (kpl) 163 83 124 62 76 118 60 73 190 30 40 92 107 1218

Valmistuneita katselmuksia (kpl) 3 1 2 6 1 4 1 3 1 2 2 3 1 30

Vireillä olevia katselmus
toimituksia (kpl) 12 52 8 2 9 2 6 16 4 11 8 3 8 141

Valmistuneita ojitustoimituksia (kpl) 9 15 4 10 7 12 9 18 4 16 11 5 10 130

Caboratorionäytteitä (1000 kpl) 3,9 4,6 4,0 4,3 2,6 3,0 4,6 4,6 3,6 4,7 3,0 3,9 5,4 52,3

Laboratoriomäärityksiä (1000 kpl) 32,9 33,2 36,1 36,7 29,2 27,2 52,4 43,9 35,4 66,5 26,7 39,2 60,5 521,0

Kumoomattomia uiftosääntöjä
(kpl) 31 13 25 19 27 6 2 21 29 8 18 30 47 276

Yhteenveto koskee vuoden 1990 tai sen lopun tilannetta lukuunottamatta väestöä, vesi- ja viemäriloitoksia sekä pohjoveden osuutta koskevia tietoja,
jotka ovat vuoden 1989 lopulta.
) Someron kunta siirrettiin Helsingin vesi- ja ympäristöpiiristä Turun vesi- ja ympäristöpiiriin 1.12.1990. Tätä ei taulukossa ole vielä otettu huomioon.
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VESI- JA YMPARISIOPIIRIT HALLINTOPAIKKOINEEN

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




