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Vesi- ja ympäristöhallinto laatii vesien käytön, hoidon 
ja suojelun valtakunnallisiaja alueellisia tavoiteohjelmia 
sekä edistää vesien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liitty-
vien tarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittamista. Tämä 
yhteensovittava alueellinen pitkän tähtäyksen suunnittelu 
on mainittu laissa (24/86) vesi- ja ympäristöhallinnosta. 

Kehittämissuunnitteluaedelsivätvesistökohtaisetkokonais-
suunnitelmat. Vesihallinnon kokonaissuunnitelmat saatiin 
pääosin päätökseen 1980-luvun alkupuolella. 

Vaikka kokonaissuunnitelmassa esitetyt toimenpidesuosituk-
set ovat oikeansuuntaisia, yhteiskunnan tarpeista ja 
tavoitteista lähteviä, on vesi- ja ympäristöhallinnossa 
nähty tarpeelliseksi laatia piirikohtaiset kehittämissuun-
nitelmat. Kehittämissuunnitelman keskeisenä tavoitteena 
on tehostaa toiminta- ja taloussuunnitelmien, tulo- ja 
menoarvioesitysten ym vuosittaisten ohjelmien laadintaa. 
Kehittämissuunnitelma koskee 1990-lukua ja painottuu sen 
alkupuoliskolle. 

Vesi- ja ympäristöhallinnon kehittäminen ja toimintalinjat 
1990-luvulla perustuvat osaltaan ympäristöministeriön 
laatimaan vesiensuojelun tavoiteohjelmaan vuoteen 1995. 
Vesi- ja ympäristöhallinnossa on käynnissä parhaillaan 
hallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen (VYHAKE). 
Oulun vesi- ja ympäristöpiirin laatima vesien suojelun, 
käytön ja hoidon kehittämissuunnitelma on osa hallinnonalan 
kehittämistä. Yhteiskunnallinen kehitys ja ympäristön 
muutokset tulevat oleellisesti vaikuttamaan tulevaan 
toimintaan. 

Suunnitelmaa on käsitelty eri sidosryhmien kanssa vesi-
ja ympäristöpiir.in kehittämispäivän yhteydessä 4.12.1989. 
Eri sidosryhmiltä saatu palaute on pyritty ottamaan huomi-
oon tässä suunnitelmassa. Sidosryhmien kuulemisella korva-
taan lausuntokierros. 

Kehittämissuunnitelma on käsitelty läänihallituksen kanssa 
ja se on perusperiaatteiltaan sopusoinnussa myös Oulun 
läänin neuvottelukunnan esittämien näkemysten kanssa. 

Vesi- ja ympäristöpiiri kiittää kaikkia yhteistyötahoja, 
jotka osallistuivat kehittämissuunnitelman laatimiseen 
sekä käsittelyyn kehittämispäivillä ja antoivat arvokasta 
palautetta suunnitelman viiureistelemiseksi. 
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OULUN V E S I- 	JA YMPÄRISTÖPIIRIN 
T O I M I N T A- A J A T U S, 	TEHTÄVÄT 	JA 
ORGANISAATIO 

1.1 TOIMINTA-AJATUS JA -STRATEGIA 

Vesi- ja ympäristöpiirin toiminta-ajatuksena on vesien 
ja muun ympäristön suojelun, hoidon ja kestävän käytön 
edistäminen päämääränä mahdollisimman viihtyisän,turvalli-
sen ja tuottavan elinympäristön turvaaminen alueen asuk-
kaille. 

Vesi- ja ympäristöpiiri pyrkii asetettuihin tavoitteisiin 
tiedollisin, taloudellisin ja oikeudellisin keinoin yhteis-
työssä eri tahojen kanssa. Erityisesti pidetään yhteyttä 
vesien eri käyttäjäpiireihin, kuntiin, seutukaavaliittoon, 
lääninhallitukseen, maakuntaliittoon, asiantuntijoihin ja 
yrittäjiin. 

Vesi- ja ympäristöpiirillä on tehtävien hoitoa varten 
monipuolinen henkilökunta ja eri alojen asiantuntemus, 
työviraston suorituskyky ja palvelut, vesivaroja koskevat 
tiedostot ja suunnitelmat, vesilaboratorio ja havaintoverk-
ko sekä tukikohtia eri puolilla piirin aluetta. 

1.2 TEHTÄVÄT 

Vesi- ja ympäristöpiiri huolehtii vesi- ja ympäristöhallin-
non tehtävistä alueellaan. 

Vesi- ja ympäristöpiirin tulee erityisesti: 

1) edistää alueellaan vesien käyttöä ja hoitoa, vesien 
aiheuttamien vahinkojen ja haittojen torjuntaa sekä vesien 
ja muun ympäristön suojelua; 

2) valvoa vesistöjen, vesialueiden ja pohjavesien käyttöä, 
tilaa ja tilaan vaikuttavaa toimintaa; 

3) huolehtia osaltaan vesi- ja ympäristöhallinnon suunnit-
telu- ja rakennustehtävistä; 

4) suorittaa vesien ja ympäristön tutkimusta sekä seurata 
vesien ja muun ympäristön tilaa; 

5) valvoa ja ohjata öljyvahinkojen torjuntaa; 

6) valvoa patorakenteiden ja -laitteiden kuntoa, kunnossa-
pitoa ja käyttöä sekä huolehtia vesi- ja ympäristöhallinnon 
hallinnassa olevien sanotunlaisten rakenteiden ja laittei-
den kunnossapidosta ja käytöstä; 

7) huolehtia osaltaan vesilain mukaisista katselmus- ja 
ojitustoimituksista sekä lopputarkastuksista; 
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8) osallistua vesi- ja ympäristöhallinnon tavoitteiden 
määrittelyyn sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun ja 
pitää yhteyttä eri viranomaisiin, laitoksiin, järjestöihin 
ja muihin yhteisöihin sekä alueen väestöön vesi- ja ympä-
ristöhallintoa koskevissa asioissa; sekä 

9) suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai 
työjärjestyksessä määrätty sen tehtäväksi. 

Vesi- ja ympäristöpiiri pyrkii hoitamaan sille asetetut 
tehtävät yhteiskunnan tarpeiden ja odotusten mukaisesti 
sekä valtiovallan ja keskushallinnon hyväksymien säännösten 
ja toimintalinjojen ja sille myönnettyjen voimavarojen 
turvin siten, että 

- turvataan ja luodaan edellytyksiä elinkeinotoimintojen 
ja asutuksen kehittämiselle sekä 

- estetään ja rajoitetaan vesistöihin ja niiden käyttöön 
kohdistuvia haitallisia vaikutuksia 

- edistetään ympäristönsuojelua 

Päämääränä on edistää vesien ja ympäristön kestävää käyt-
töä, parantaa edelleen vesi- ja ympäristöpiirin palveluky-
kyä, tuottavuutta ja joustavuutta kehittämällä henkilökun-
taa, työmenetelmiä ja laitteita sekä yhteistyötä. 

1.3 ORGANISAATIO 

Vesi- ja ympäristöpiiri on jaettu suunnittelun, rakentami-
sen, vesien- ja ympäristönsuojelun, tutkimuksen ja hallin-
non toimialoihin sekä vesihuolto- ja katselmusryhmiin (kuva 
l). Tämän lisäksi piirissä toimii erillisiä tehtäviä 
varten muodostettuja projektiryhmiä. Toimialoja johtavat 
toimialapäälliköt ja vesihuoltoryhmää vesihuoltoinsinööri 
sekä katselmusryhmää katselmusinsinööri. 

Vesi- ja ympäristöpiirissä toimii johdon tukena neuvoa-
antava johtoryhmä. 

VESI- JA YMPÄRISTt)PIIRIN JOHTAJA 
Mauno Rönkkömäkl 
(Kalle T. Korhonen) 

Johtoryhmä • 

VOelhuolto 1 1 	Tutkimus 	1 1 	Hallinto 	e 1 Katselmukset Suunnittelu Rakentaminen Vealen- )a 
ymphrtetön- 

suo)elu 
E. Morllä J. Kauto M. Seppälä 
(J.Ranla- (M. Petänen) (J. Korhonen) 
kan9aa) 

Keskuavarastoi 
Huolto- 

kor)aanio 

J. Korhonen I I E. Alaoaarela I I H. Hiltunen 
(1. Valkama) 	(P.Laukkane 

Laboratorio 

K.T.Kor ho non 

Kuva 1. Oulun vesi- ja ympäristöpiirin organisaatio. 
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1.4 TOIMIALOJEN TEHTÄVÄT 

Suunnittelun toimiala hoitaa vesistöjen käytön, kunnostuk-
sen ja hoidon suunnittelun, vesistöön rakentamisen ohjauk-
sen sekä hydrologisen havaintotoiminnan j a maaperätutkimuk-
sen. 

Vesien- ja ympäristönsuojelun toimiala hoitaa vesien 
tilaan ja suojeluun liittyvän valvonnan ja suunnittelun, 
teollisuuden vesihuollon ja vesiensuojelun valvonnan, 
ennakkoilmoitusasiat,jätehuoltoasiat,maa-aineslausunnot, 
tarkkailuasiat ja muun ympäristönsuojelutoiminnan. 

Rakentamisen toimiala hoitaa piirin rakennustoiminnan, 
koneiden huoltokorjaamo-ja varastotoiminnan,tulvantorjun-
nan, säännöstelyjen hoidon ja valvoo kuivatustöiden kunnos-
sapitoa sekä hoitaa turvetuotantosoiden kuntoonpanon 
suunnittelua ja toteutusta. 

Tutkimuksen toimiala vastaa tutkimus- ja kehitystoiminnas-
ta. 

Hallinnon toimiala hoitaa toiminta- ja taloussuunnitelmien, 
budjettien ja vuosikertomusten kokoamisen, toimistopalve-
lut, laskentatoimen, henkilöstöasiat, omaisuuden hoitoasiat 
ja sosiaalitoiminnan sekä atk:n käyttöön liittyvät hallin-
to- ja kehittämisasiat. 

Vesihuoltoryhmä hoitaa yhdyskuntien vesihuollon suunnitte-
lun ja kehittämisen, yhdyskuntien vesihuollon laillisuuden 
ja rahoituksen valvonnan, vesihuoltotilastot, valtion 
vesihuoltotöiden suunnittelun ja pohjavesivarojen inven-
toinnin. 

Katselmusryhmä huolehtii vesilain mukaisista katselmustoi-
mituksista ja lopputarkastuksista. 

2 TOIMINNAN SUUNTAANIINEN JA 
PAINOTTUMINEN 

2.1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Valtion hallinnossa on parhaillaan käynnissä voimakas 
rakennemuutos palvelukyvyn, tuottavuuden ja joustavuuden 
parantamiseksi. Vesi- ja ympäristöhallinto osana valtion 
hallintoa selvittää tehtävien ja päätösvallan siirtoa 
piirihallintoonja uusien ympäristötehtävien hoidonjärjes-
tämistä sekä viraston asiantuntijaroolin kehittämistä. 
1990-luvun alkupuolella on tarkoitus siirtyä ns. raamibud-
jetointiin ja tulosohjaukseen,mikä korostaa piirihallinnon 
valtaa ja vastuuta alueensa vesi- ja ympäristöasioiden 
hoidossa. 

Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen 
edellyttää henkisten ja aineellisten voimavarojen sekä 
yhteistyömandollisuuksien entistä tarkempaa hyödyntämistä. 
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Henkilökunnan luovuutta ja yritteliäisyyttä tulee tukea. 
Kuntien ja muiden hyödynsaajien kanssa tulee luoda yhteis-
toimintamenettely vesistöjen ja ympäristön hoitamiseksi 
ja kunnostamiseksi. Yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten 
kanssa on tarpeen tehdä yhteistyötä perustutkimusluonteis-
ten tehtävien hoitamiseksi. Aluelaboratorio käynnistetään 
ja kehitetään muutoinkin Pohjois-Suomen vesi- ja ympäris-
töntutkimustoimintaa. Suunnitteluyhteistyön tehostami-
nen on tarpeen vesien käytön, maan käytön, liikenteen ja 
elinkeinopoliittisten näkökohtien yhteensovittamiseksi. 

Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtävät ovat perinteisesti 
painottuneet vesivarojen käyttöön, hoitoon ja suojeluun. 
Toimintaa on luontevaa täydentää sellaisilla uusilla 
ympäristötehtävillä, jotka tukevat vesivarojen hoitoa ja 
suojelua. Näitä ovat esim. jätehuollon ja ilmansuojelun 
ympäristövaikutusten tutkiminen ja ehkäisy. Toisaalta on 
tarkoituksenmukaista avustaa kuntia ja lääninhallitusta 
niiden ympäristötehtävien hoidossa asiantuntija- ja työvi-
rastopalveluilla. Vesi- ja ympäristöpiirillä on valmiutta 
ottaa huolehdittavakseen vesien- ja ympäristönsuojelun 
valvontavastuu kokonaisuudessaankin. Vesiensuojelu ja 
ympäristönhoito otetaan huomioon ns. läpäisyperiaatteella 
kaikissa vesi- ja ympäristöpiirin toiminnoissa. 

2.2 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 

Vesi- ja ympäristöpiirin tärkeimpiä tehtäväalueita ovat 

- vesiensuojelun ja vesihuollon edistäminen 
- vesistöjen ja muun ympäristön hoito ja kunnostaminen 
sekä kunnossapito 

- vesien ja muun ympäristön tutkimus sekä vesistömallien 
kehittäminen 

- tulvasuojelu ja maankuivatus 
- ympäristövahinkojen torjunta 
- valvonta-, katselmus- ja ojitustoimitustehtävien hoito 
- turvetuotantoon liittyvien toimeksiantotehtävien hoito 

Vesistöjärjestelyjen ja tulvasuojelun suunnittelu on 
jäämässä taka-alalle. Suunnittelun painopistealueita 
tulevat olemaan vesistöjen kunnostuksen suunnittelu, 
peruskuivatuksen suunnittelu, uittotoiminnan lakattua 
entisten uittojokien kunnostuksen suunnittelu sekä ympäris-
tönhoidon ja suojelun työkohteiden suunnittelu. 

Pohjavesiselvitysten käyttöala laajenee vedenhankinnasta 
pohjavesien suojeluun ja maankäyttöön. Pohjavesialueet 
tulee kartoittaa ja luokittaa. Harjujen käytön suunnittelua 
ja valvontaa varten tulee selvittää harjuihin sisältyvät 
pohjavesi-, kiviaines- ym. luonnonvarat. Hydrogeologisten 
selvitysten vaatimustaso ja selvityskustannukset nousevat. 

Vesihuollon yleissuunnittelu painottuu laadittujen suunni-
telmien pitämiseen ajan tasalla ja kuntakohtaisten yleis- 
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suunnitelmien laatimiseen v.sihuoltolaitosten toiminta-
ja taloussuunnitelmien perustaksi. Vedenhankinta- ja 
viemäröintijä.rj=scelmän toimivuuden varmistaminen ja 
saneeraaminen vaati'sjat pal j on suunnittelua . Pohj avesialuei-
den kunnostaminen, maisemanhoito ja suojelu edellyttävät 
suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttamista. Vanhojen 
kaatopaikkojen.saneeraamisen tarvetta selvitetään. Tavoit-
teena on siirtää kaatopa.ikat pois pohjavesialueilta. 
Yhteistyössä lääninhallituksen j a kuntien kanssa edistetään 
mm öljyjätteiden jätehuollon alueellista suunnittelua 
ja jatketaan saastuneiden maa-alueiden kunnostamisen 
yleissuunnittelua. 

Vesiensuojeluongelmat korostuvat yhdyskuntien, teollisuu-
den, turvetuotannon, kalankasvatuksen ja säännöstelyn 
vaikutuspiirissä olevissa vesistöissä.Etusijalleasetetaan 
jätevesikuormituksen vähentäminen, säännöstely- ja voima-
laitoshaittojen ehkäiseminen sekä turvetuotannon vesistö-
haittojen rajoittaminen. Vedenlaatumallien ja tietoteknii-
kan hyväksikäyttöä tulee voimakkaasti tehostaa. Vesien-
suojelun yleissuunnitelmatlaaditaanvesiensuojelun kannal-
ta merkityksellisilie alueille. Hankekohtaisten vesien-
suoj elu- sekä kunnos tu:ssuunr:itelmien laatimista ja toteut-
tamista ]ziirehditään. Laajeneva turvetuotanto edellyttää 
vesistöjen perusselvitysten tekemistä, tarkkailutoiminnan 
tehostamista ja vesiensuojelumenetelmien kehittämistä 
sekä käyttöönottoa. Vesiensuolelun suunnittelumenetelmiä 
tulee kehittää ja eri osapuolten työnjakoa sekä menettely-
tapoja tulee täsmentää. 

Valvontatehtävien hoidon perusteena olevien selvitysten 
tarve kasvaa edelleen. Kenttävalvontaa tulisi siirtää 
kunnallisilla, lautakunnille la tehostaa asiantunti j avi--
ranomaise_. roolia. Tämä suuntaus on näkyvissä mm. maa-
ainesten oton valvonnassa. Erikoisasiantuntemusta vaativa 
vesihuollon, vesiensuojelun ja vesirakentamisen neuvonta 
ja valvonta tulisi säilyttää vesi- ja ympäristöpiirissä. 

Tutkimuksen painopiste siirtyy alueellisesti ajankohtaisiin 
tutkimuksiin, joista Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueel-
la tärkeimpiin kuuluu turvetuotantoon,vesistösäännöstelyi-
hinja metsäta.louteenliittyvä ympäristötutkimus.Jätehuol-
toon liittyvä tu.tki_mustarve lisääntyy. Jätehuoltoa palvele-
va tutkimus muodostaakin tulevaisuudessa selvän haasteen 
tutkimustoim_i_nnalle ja sen tehokkuudelle. Siksi onkin 
laboratorion valmiuksia lisättävä etenkin automaattisia 
analysointi- ja atk-laitteita hankkimalla, jolloin yhteis-
työssä eri tutkimuslaitosten kanssa voidaan tuottaa moni-
puolista t:i.etoa er_:L toimintojen ympäristövaikutuksista. 
Järvien laatu-- ja syvyyskartoitukset jatkuvat suunnitelma-
kaudella.. Sysryyskartoituksissa työvaiheita voidaan automa-
tisoida ja töitä nopeuttaa takymetrin avulla. 

Rakentamistoiminta painottuu lähivuosina vedenhankinta-
ja vesiensuojeluhank.keisiin,peruskuivatustöihin,ympäris-
tönhoitotöihän, uittojokien entisöintiin ja vesistöjen 
kalataloudelliseen kunnostukseen. Toimeksiantotehtävistä 
merkittävimmätovatPohjois-Suomenkeskuskalanviljelylaitok- 
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sen peruskorjaus ja laajennus, Koillismaan moottorikelkka-
reitistön rakentaminen, valtioneuvoston päätöksen mukaiset 
Pudasjärven alueen turvesoiden kuntoonpanotyöt, turve-
tuotannon vesiensuojelutyöt ja kalavesien kunnostukset. 

Vesihuollon kehittämistavoitteena on haja--asutusalueiden 
vesihuollon kehittäminenja pohjaveden käyttömandollisuuden 
selvittäminen Oulun kaupungin alueella. Tavoitteen saavut-
tamiseen tarvitaan paikallisen väestön ja kuntien panostuk-
sen ohella valtion taholta pohjavesiselvitysten jatkamista, 
valtion vesihuoltotöiden suorittamista, yleissuunnittelun 
edistämistä sekä valvonta- j a neuvontapalvelujen antamista. 

Vesi- ja ympäristöhallinnossa tapahtuvat muutokset lisäävät 
tehtävien määrää vesi- ja ympäristöpiirissä. Tehtävistä 
selviytyminen edellyttää henkilökunnan työskentelyedelly-
tysten parantamista, työmenetelmien kehittämistä, toimisto-
automaation ja atk:n käytön lisäämistä. Kehittämistarvetta 
on lisäksi arkistoinnissa sekä kirjasto- ja tietopalvelus-
sa. Koulutuksessa keskeisimpänä on uusiin tehtäviin liitty-
vä koulutus. Muut merkittävimmät koulutustehtävät ovat 
atk:n käytössä,rationalisoinnissaja kehittämistoiminnassa 
yleensä. Myös palkkauksellisten tekijöiden parantamiseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta palveluksessa 
voidaan pysyttää tai palvelukseen saada todella ammattitai-
toisia henkilöitä. 

3 	SUUNNITTEIJ UAIJ UE 

3.1 YLEISKUVAUS 

Suurin osa suunnittelualueesta on vähävesistöistä jokien 
luonnehtimaa aluetta. Alueen länsiosissa jokivesistöjen 
järvisyys on vähäistä ja vesistöt ovat tulvaherkkiä. 
Itäosassa järviä on runsaammin. Maisemalle on tyypillistä 
tasaisuus, soiden suuri osuus pinta-alasta ja asutuksen 
sijoittuminen jokien varsille. Alueen eteläosan jokilaak-
soilla on viljelysmaan luonne, koillisosalle on tyypillistä 
erämaat ja harva asutus. Oulun vesi- ja ympäristöpiirin 
toiminta-alue ja yleistietoja alueelta on esitetty kuvas-
sa 2. 

Suunnittelualue on maa- ja metsätalousvaltaista. Alueella 
toimii mm. puunjalostus-, teräs-, lannoite- ja kemian 
suurteollisuutta. Lisäksi on kaksi turvelauhdevoimalaa, 
kaivostoimintaa, elintarvike- ja lääketeollisuutta sekä 
pienehköjä pintakäsittelylaitoksia. 

Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliiton mukaan ammatissa 
toimiva väestön määrä vuonna 1985 oli 113 130, joista 
maa- ja metsätaloudessa toimi 12,3 %, teollisuudessa 
21,0 %, rakennustoiminnassa 7,6 % ja palveluammateissa 
57,4 %. Työpaikkasuunnitteen mukaan vuonna 1995 työpaikois-
ta on maa- ja metsätaloudessa 9,6 %, teollisuudessa 20,0 
%, rakennustoiminnassa 6,0 % ja palveluammateissa 63,8 %. 
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3.2 PINTAVEDET 

Vesistöjen voimataloudellinen rakentaminen, tulvasuojelu-
järjestelyt, peruskuivatukset,metsäojitukset,turvetuotan-
to ja hajakuormitus ovat muuttaneet vesistöjen luonnetta 
merkittävästi. Luonnontilaisiksi vesistöiksi voidaan 
lukea ainoastaan ne Kuusamon vesistöt, jotka laskevat 
Neuvostoliittoon. Pyhäjoessa ja Siikajoessa on kolme voima-
laitosta, Oulujoessa Oulujärven alapuolella seitsemän, 
Iijoen vesistössä kuusi sekä Kuusinkijoessa Kuusamossa 
yksi voimalaitos. Koskiensuojelulailla on rauhoitettu 
voimalaitosrakentamiseltakaikkimerkittävimmätrakentamat-
tomat vesistöt(Kiiminkijoki, Kuivajoki, Kuusamon vesistöt) 
tai vesistön osat (Siikajoen ja Pyhäjoen alaosat ja Iijoen 
keski- ja yläosat sivuvesistöineen). 

Taulukossa 1 on hydrologisia tietoja suunnittelualueen 
vesistöistä ja taulukossa 2 ovat suunnittelualueen suurim-
mat järvet. 

Vesistöjen tilan, veden laadun ja käyttökelpoisuuden 
arvioimiseksi vesi- ja ympäristöhallinnossa on ollut 
1980-luvun puolivälistälähtien käytössä vesistöjen käyttö-
muotokohtainen luokitus sekä lisäksi yleisluokitus. Kuvas-
sa 3 on esitetty suunnittelualueen vesistöjen käyttökelpoi-
suus yleisluokituksena. 

Alueen puhtaimmat vedet sijoittuvat Koillismaalle, missä 
luonnontilaiset vedet ovat yleensä käyttökelpoisuudeltaan 
joko erinomaisia tai hyviä. Jätevesien ja lisääntyneen 
hajakuormituksen takia joidenkin vesialueiden tila on Koil-
lismaallakin heikentynyt. Oulujoen ja Iijoen veden käyttö-
kelpoisuus on hyvä. Pienemmissä joissa varsinkin suuret 
humus- ja ravinnepitoisuudet usein heikentävät veden 
laatua. Myös Pohjanmaan vähäjärvisille alueille rakennettu-
jen tekojärvien veden laatua heikentää voimakas veden väri 
ja korkeat ravinnepitoisuudet. 

3.3 POHJAVEDET 

Vesi- ja ympäristöpiirin alueen pohjavesivarat ovat runsaat 
(kuva 4). Eniten pohjavesiä esiintyy Koillismaan kuntien 
alueella. Puutetta vedenhankintaan soveltuvista pohja-
vesivaroista on rannikkoalueella etenkin piirin eteläosis-
sa. 

Pohjavedet ovat laadultaan yleensä pehmeitä ja lievästi 
happamia. Sisämaahan verrattuna rannikkoalueen pohjavedet 
sisältävät enemmän liuenneita aineita kuten rautaa, mangaa-
nia, sulfaatteja ja klorideja. Etenkin rautaa ja mangaania 
on usein niin runsaasti, että vesi joudutaan ennen käyttöön 
ottoa puhdistamaan. Alkalointi on usein tarpeen putkistoja 
syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi. Pohjavedet 
ovat säilyneet jokseenkin puhtaina. Poikkeuksena ovat 
hajakuormituksen aiheuttamat paikalliset pohjaveden laadun 
heikentymiset. Viitteitä happamoitumisesta on tavattu 
erityisesti matalapohjavesissä. 
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Taulukko 1. Hydrologisia tietoja suunnittelualueen vesis-
töistä. 

Vesistö 	Valuma-alue 	Järvisyys 	Virtaama m3/s 	Pituus 
kmz 	 (km) 

(~) 	MHQ 	MQ 	MNQ 

Pyhäjoki (54) 
Siikajoki (57) 
Temmesjoki (58) 
Oulujoki (59) 
Iijoki (61) 

Siuruanjoki 
Livojoki 

Korpijoki 
Kostonjoki 

Kiiminkijoki (60) 
Nuorittajoki 

Koutajoki (73) 
Oulankajoki 
Kuusinkijoki 
Kitkajoki 

Vienan Kemi 74 ) 
Olhavanjoki (62) 

Kuivajoki (63) 

3 724 5,1 260 30,8 7,4 162 
4 	325 2,3 400 34,0 2,2 152 
1 	124 0,5 110 9,0 0, 5 80 

22 572 11,4 452 234,0 61,0 
14 319 5,7 876 170 43 340 

2 395 1,9 378 32 3,9 118 
2 250 3,1 315 27 5,6 123 
2 575 5,9 245 35 8,1 63 
1 990 8,2 180 24 7,9 36 
3 845 3,4 287 36 5,2 190 
1 045 2,2 197 12,6 0,8 107 

4 649 11,9 282 25 5,5 95 
830 13,3 45 9 0,6 

1 870 20,4 37 21 1,3 35 
1 	321 18,4 22 10 4, 4 80 

312 0,7 39 3,5 0,2 29 
1 367 2,7 190 16 1,6 43 

MHQ = keskiylivirtaama 
MQ = keskivirtaama 
MNQ = keskialivirtaama 
Lähteet: Vesihallituksen julkaisu, OuluJjoen, Ii- ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistöjen 

vesien käytön kokonaissuunnite.lmat. Helsinki 1986. 
Vesihallituksen julkaisu, Pohjanmaan etelä-, keski- ja pohjoisosan vesien käy- 
tön kokonaissuunnitelwat. Helsinki 1984. 

Taulukko 2. 	Suunnittelualueen suurimmat järvet. 

Vesistö Järvi 	 Kunta Pinta-ala km 2 Keskiveden korkeus N60 m 

54 PYHÄJOKI Ainalinjärvi Haapavesi 6,98 120,7 
Osmankijärvi Haapavesi 6,35 120,0 

57 SIIKAJOKI Uljuan tekojärvi Pulkkila 28,0 71...79 (N43) 
Iso Lamujärvi Pyhäntä 24,1 137,0 (N43) 

58 TEMMESJOKI Suutarinjärvi Tyrnävä, 1,7 64,0 

Liminka 
Iso Nuoluanjärvi Liminka 0,81 47,0 

59 OULUJOKI Sanginjärvi Utajärvi 4,8 101,3 
Iso-Vuotunki Ylikiiminki 2,2 94,6 

(N43~ 

(N43 
60 KIIMINKIJOKI Iso Olvasjärvi Utajärvi 4,55 120,3 

Hakojärvi Utajärvi 2,70 115,4 
61 IIJOKI Kostonjärvi Taivalkoski 42,94 231,7 

Jongunjärvi Pudasjärvi 25,67 118,9 

73 KOUTAJOKI Yli-Kitka Kuusamo 207,93 240,3 
Ala-Kitka Kuusamo 53,27 240,4 

74 VIENAN KEMI Muojärvi Kuusamo 54,92 252,9 
Kuusamojärvi Kuusamo 51,07 252,9 

62 KUIVAJOKI Oijärvi Kuivaniemi 21,62 89 
Särkijärvi Kuivaniemi 2,08 105 

63 OLHAVANJOKI Kaihuanjärvi Ii 0,43 76,5 
Kivijärvi Ii 0,20 78 
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Kuva 4. 	Pohjavesivarat ja niiden käyttö vuonna 1987 
Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella. 

4 VESIEN KÄYTTÖ JA HOITO 

4.1 YHDYSKUNTIEN VESIHUOLTO 

Vedenhankinta 

Alueen asukkaista on vesijohtoverkoston piirissä noin 
94 %. Vedenhankinta perustuu yleensä pohjavesivarojen käyt-
töön. Taajamista ainoastaan Oulun kaupunki ja aika ajoin 
Pyhäjoen kunta käyttävät vedenhankintaansa pintavettä. 
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Kuva 5. Liittymisasteen kehitys julkisen valvonnan alai-
sissa ves,ilaitoksissa vuosina 1970 - 1988 Oulun vesi- ja 
ympäristöpiirin alueella. 
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Vesi- ja ympäristöpiirinlänsiosassa pohj avesivarat j akaan-
tuvat melko epätasaisesti, minkä vuoksi alueelle on raken-
nettu kattava vesijohtoverkosto. Syynä on myös asutuksen 
sijoittuminen nauhamaisesti jokivarsiin. Vesilaitosten 
väliset yhdysjohdot on yleensä rakennettu niin pienillä 
johdoilla, ettei suurien vesimäärien siirtäminen ole 
mahdollista. Kuitenkin kriisiaikainen vedenjakelu voidaan 
hoitaa yhdysjohdoilla lähes kaikissa vesilaitoksissa. 

Koillismaalla pohjavesivarat jakaantuvat tasaisemmin kuin 
rannikkoalueella. Asutus on sijoittunut pistemäisesti. 
Näinollen vesijohtoverkostot ovat paikallisia, eikä laitos-
ten välisiä yhdysjohtoja ole siinä määrin kuin rannik-
koalueella. 

Käytössä olevien pohjavesien laatu on yleensä hyvä. Rauta-
ongelmia esiintyy aivan rannikon tuntumassa, minkä vuoksi 
vesi joudutaan käsittelemään Haukiputaalla, Oulunsalossa, 
Kempeleessä, Ruukissa, Pattijoella, Raahessa ja Oulaisissa. 
Raudan poisto tapahtuu joko biologisin(Oulunsalo, Pattijo-
ki) tai kemiallisin menetelmin. 

Lähinnä Koillismaalla on pienehköjä kyläryhmiä vailla 
järjestettyä vesihuoltoa. Yleissuunnitelmien mukaan näille 
on tarkoituksenmukaista järjestää kyläkohtaisesti yhteinen 
vesihuolto. Tarvittavat pohjavesiselvitykset on tehty. 
Toteuttamisajankohta riippuu lähinnä rahoituksesta. Piirin 
eteläosalla ilman järjestettyä vesihuoltoa olevat alueet 
on mahdollista saada vesihuollon piiriin verkostoja laajen-
tamalla. 

Lisäveden hankintaan joudutaan investoimaan useissa taaja-
missa. Kiireellisimpiä ovat Haapaveden, Oulunsalon ja 
Haukiputaan hankkeet. 

Useiden taajamien kriisiajan vedenhankinnan varmistaminen 
on lähivuosien tavoitteena. Kiireellisin on Kurenalan 
taajaman vedensaannin turvaaminen poikkeuksellisten tulvien 
aikana. 

Suurin yksittäinen vedenhankintaprojekti on Oulun kaupungin 
poh j avedenhankinta . Oulujoen vesi on tällä hetkellä raaka-
vedeksi suhteellisen hyvää. Kuitenkin pintavedet ovat 
yleensä saastumisalttiita etenkin mahdollisissa kriisiti-
lanteissa. Pohjaveden hankintaan tähtäävät toimenpiteet 
on käynnistetty pohjavesiselvitysten muodossa. Käytännössä 
hanke on mahdollista toteuttaa aikaisintaan 1990-luvun 
alkupuolella. 

Vedenhankintatoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää 
sekä teknisiä että taloudellisia valmiuksia. Tarvittavat 
pohjavesiselvitykset ja suunnitelmat ovat suurimmaksi 
osaksi valmiita. Toteuttaminen riippuu sekä vesilaitosten 
että valtiovallan rahoitustilanteesta. 

Vesilaitokset rakentavat vesilaitosten sisäiset verkostot 
sekä vedenottamot. Vesilaitoksilla on mahdollisuus saada 
investointeihinsa rahoitustukea valtiolta. Näiltä osin 
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investoinnit tapahtuvat piirin valvonnassa. Vesilaitosten 
viisivuotisohj elmienmukaaninvestoinnit pysyvätlähivuosi-
na ainakin nykyisellä, noin 30 miljoonan markan vuositasol-
la. 

Valtion vesihuoltotöihin on käytetty viime vuosina valtion 
varoja 1,3 - 4,4 miljoonaa markkaa vuosittain. Valtion 
vesihuoltotyöhankkeiden toteuttamistarve kasvaa lähivuosi-
na. 

Vuoteen 1995 mennessä on tavoitteena saada järjestetyn 
vedenhankinnan piiriin lisää noin 10 000 asukasta. Rahoi-
tustarve on noin 100 miljoonaa markkaa. 

Viemäröinti 

Piirin alueella on 39 viemärilaitosta, Taajamien perus-
viemäröinti on pääasiassa toteutettu. Ainoastaan Hailuodon 
taajama on ilman yleistä viemäröintiä. 

Jätevesiä ei johdeta jätevedenpuhdistamoon Merijärven, 
Temmeksen, Revonlanden, Siikajoen ja Yli-Iin taajamissa. 
Liittymisasteen kehitys viemärilaitoksissa on esitetty 
kuvassa 6. 
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Kuva 6. Liittymisasteen kehitys julkisen valvonnan alai-
sissa viemärilaitoksissa vuosina 1970 - 1988 Oulun vesi-
ja ympäristöpiirin alueella. 

Hailuodon taajaman viemäröinnin yleissuunnitelma toteute-
taan 1990-luvun alkupuolella. Viemäriverkostojen vuoto-
vesiselvitykset saatetaan loppuun suunnittelukaudella. 
Selvitysten mukaan on tarpeen kunnostaa erityisesti vanhoja 
betoniputkista rakennettuja verkostoja. Viemäriverkostojen 
kunnostuksia tullaan jatkamaan ainakin nykyisessä laajuu-
dessa. Tällä hetkellä kunnostuksiin käytetään noin 10 
miljoonaa markkaa vuodessa. Oulun kaupungin osuus 
edellisestä on noin kaksi kolmasosaa. 
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Uusia jätevedenpuhdistamoja tai puhdistamojen laajeitrruksia 
toteutetaan seuraavan ohjeellisen aikataulun mukaisesti: 

Haapavesi puhdistamon laajennus 1990 
Muhos puhdistamon laajennus 1990 
Kuivaniemi 1991 
Kärsämäki 1991 
Yppäri '° 1991 
Ylikiiminki uusi puhdistamo 1991 
Merijärvi 1991 
Siikajoki I 1992 
Lampinsaari puhdistamon laajennus 1992 
Hailuoto uusi puhdistamo 1992 
Rantsila 1993 
Pyhäjoki puhdistamon laajennus 1994 
Oulu I ,  1994 
Kempele 1995 
Ruka I ,  1995 

Kempeleen j  ätevedenpuhdistamoon j ohdetaan Tyrnävän taaj aman 
jätevedet vuoden 1990 alusta ja Temmeksen taajaman jäteve-
det vuoden 1990 aikana. Revonlanden jätevedet johdetaan 
Ruukin jätevedenpuhdistamoon 1990-luvun alkupuolella. 
Lumijoen taajaman jätevedet johdetaan Limingan kautta 
Kempeleen jätevedenpuhdistamoon siinä vaiheessa, kun 
nykyisen jätevedenpuhdistamon laajennus tulee ajankoh-
taiseksi. 

iliemäröinnin vuotuisinvestoinnit pysynevät keskimäärin 
nykyisellä tasolla eli noin 60 miljoonassa markassa. 

Vesihuollon raho!tustuki 

Vesihuollon rahoitustukimuotoja on useita. Yleisimpiä 
ovat yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin myönnettävät 
vesihuoltoavustukset ja korkotukilainat, joita myönnetään 
yleensä rinnan samaan kohteeseen. Vesihuoltoavustuksia 
on piirin alueelle vuosittain myönnetty noin 6 miljoonaa 
markkaa ja kor_ kotuki laino j a runsaat 10 miljoonaa markkaa. 
Edellisten lisäksi on työvoimaministeriö myöntänyt ylimää-
räistä avustusta 1 - 2 miljoonaa markkaa vuodessa. Rahoi-
tustarve on lähivuosina ainakin samaa suuruusluokkaa. 

Valtion rahoitustuki valtion vesihuoltotöibin on vuosittain 
4 - 5 miljoonaa markkaa. Toiminta- ja taloussuunnitelmien 
mukaan rahoitustarve tulee pysymään samana. Mikäli Oulun 
kaupungin pohjavedenhankinta toteutuu esitetyn mukaisena 
suunnittelukaudella,kasvaa rahoitustarve moninkertaiseksi. 

Pieniin vesihuoltohankkeisiin myönnetään maatilalainaa 
tai vaihtoehtoisesti korkotukilainaa. Näiden tarve pysynee 
nykyisellä noin 0,5 miljoonan markan tasolla. 

Kuvassa 7 on esitetty valtion rahoitustuki vesi- ja viemä-
rilaitosinvestointeihin1980-luvulla sekä suunnite vuodelle 
1995. 
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--- Kokonaisinvestoinnit 	® Valtion rahoitus 

Kuva 7. Valtion rahoitustuki vesi- ja viemärilaitosinves-
tointeihin 1980-luvulla sekä suunnite vuodelle 1995 Oulun 
vesi- ja ympäristöpiirin alueella (kustannustaso 3.1989). 

4.2 LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ 

Kiinnostus luontoon ja luonnossa liikkumiseen on lisäänty-
nyt. Tämä luo tarvetta suunnitella ja rakentaa retkeily-
reittejä. 

Vesiretkeilijät tarvitsevat tauko- ja leiriytymispaikkoja 
jokivarsiin. 1990-luvulla tarvitaan uusia reittejä etenkin 
kunnostetuilla uittojoilla, jotka palvelevat melojia, 
veneilijöitä ja virkistyskalastajia. Valmis vesiretkei-
lysuunnitelma on Kiiminkijoelle. Livojoen reitin suunnitte-
lutyö tehdään vuosina 1989 - 1990. Utosjoen alaosan suunni-
telma tehdään vuosina 1991 - 1992. Oulujoen ja Iijoen pää-
uomaa on kunnostettava veneilyn ja matkailun kehittämisek-
si. 

Moottorikelkkailu lisääntyy nopeasti. Valmisteilla olevan 
maastoliikennelain tarkoituksena on suojella luontoa ja 
muuta ympäristöä, edistää luontaiselinkeinoja, luonnon 
yleistä virkistyskäyttöä sekä muuta yleistä etua. Pohjois-
Pohjanmaan Seutukaavaliitto on laatinut Koillismaan mootto-
rikelkkareitistöä koskevan yleissuunnitelman.Seudullisten 
reittien suunnitteluun, perustamiseen ja ylläpitämiseen 
liittyvät tehtävät soveltuvat hyvin vesi- ja ympäristöpii-
reille. Oulun vesi- ja ympäristöpiiri on aloittanut Koil-
lismaan reitistön toteuttamissuunnittelun yksityismailla. 
Reitistöä Kiimingin ja Kuusamon väliselle alueelle tulee 
noin 800 km. Suunnittelu ajoittuu vuosille 1989 - 1992. 
Toteutus voi alkaa vuonna 1990. 
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4.3 VESISTÖJEN KUNNOSTUS 

Aloitteita vesistöjen kunnostamiseksi on vesi- ja ympäris-
töpiirille jätetty yli sadasta kohteesta. Ongelmina ovat 
rakennettujen vesistöjen jälkihoidon puute sekä järvien 
mataluudesta ja kuorrrtituksestajohtuva umpeenkasvu. Useilla 
hankkeilla on kuitenkin niin vähän yleistä merkitystä 
tai kunnostaminen on niin kallista, ettei valtio osallistu 
hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kiireellisimpiä 
ja merkittävimpiä ovat vesistörakentamisen jälkihoitotyöt 
Iijoella, Oulujoella, Pyhäjoella ja Siikajoella. 

Kuvassa 8 ja taulukossa 3 on esitetty kunnostuskohteet 
suunnittelualueella. 

Suurin ongelma on rahoituksessa. Vesistöjen kunnostukseen 
käytetään koko maassa vuosittain noin 5 miljoonaa markkaa 
budjettivaroja ja noin 20 miljoonaa markkaa työllisyysvaro-
ja. Oulun vesi- ja ympäristöpiirissä on valmiina tai 
valmistumassa noin 20 suunnitelmaa, jotka tarvitsevat 
valtion rahaa yli 20 miljoonaa markkaa. Rahoitukseen 
tulee saada huomattava tasokorotus. 

Valmisteilla on valtioneuvoston periaatepäätös valtion 
osallistumisesta vesistöjen kunnostukseen. Pääsääntöisesti 
valtion rahoitusosuus tulisi olemaan enintään 50 % koko-
naiskustannuksista. Vesi- ja ympäristöpiirin alueella on 
paljon sellaisia kuntia, joiden työttömyysprosentti on 
korkea ja kantokyky heikko. Valtion tuen tulisi vaihdella 
työllisyyden hoidon ja kuntien kantokyvyn mukaan. 

Vesistötöiden jälkihoito tulee toteuttaa yhteistyössä 
valtion, voimayhtiöiden ja kuntien kesken. Hankkeet tulisi 
toteuttaa lähes kokonaan -työllisyysvaroinja voimayhtiöiden 
varoilla. 

Toteutettujen kunnostushankkeiden jälkiseurantaa on kehi-
tettävä. Seurantatietoa voidaan käyttää hyväksi kunnos-
tusmeneteimien kehittämisessä j a uusien kunnostushankkeiden 
suunnittelussa. 

Lintuvedet 

Ympäristöministeriö ja Oulun lääninhallitus ovat antaneet 
suunnittelutoimeksiannot Hailuodon Kirkkosalmen, Oijärven 
eteläosan (Mursunjärvi ym. ) ja Kärsämäen Nurmesjärven kunnos-
tamisesta. Kaikki kohteet ovat kansainvälistä arvoluokkaa. 
Kirkkosalmea ja Oijärveä koskevat suunnitelmat ovat valmistu-
massa. Nurmesjärven kunnostuksen suunnittelu ajoittuu vuosil-
le 1990 - 1992. Muita kohteita otetaan suunnitteluun sitä 
mukaa, kun ympäristöministeriö ja lääninhallitus katsovat 
tarpeelliseksi ja antavat toimeksiantoja. Lintuvesien kunnos-
tuksessakin ongelmana on rahoituksen vähäisyys. Valtio 
rahoittaa kokonaan suojeluohjelmiin kuuluvat kunnostustoimet. 
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Pohjois-Pohjanmaan vulst ja ympäristö 1990-luvulla 
Kuva 8 Vesistöjen kunrlostuskohteet vuonna 1989 



Taulukko 3. Vesistöjen kunnostuskohteet vuonna 1989 Oulun 
vesi- ja ympäristöpiirin alueella. 

Nro 
kuvassa 8 

Kunnostuskohde Kunta Vesistöalue 

ALOITTEET 

1.  Kaihuanjärvin kunnostus Ii Olhavanjoki 
2.  Aittojärvien kunnostus Pudasjärvi Iijoki 
3.  Ypykkäjärven kunnostus  
4.  Iso arven kunnostus  

5.  Hete- ja Vuormajärvien kunnostus Kiiminkijoki 
6.  Alalammen kunnostus " 
7.  Iso-Kienasjärven kunnostus Iijoki 
8.  Haapakosken vanhan uoman kunnostus Yli-Ii  
9.  Pahkakosken vanhan uoman kunnostus 
10.  Laineputaan kunnostus 
11.  Siuruanjokisuun kunnostus  
12.  Maalismaan ohijuoksutuksen muuttaminen  
13.  Jalonkoskerr kunnostus 
14.  Vuornoso an suuosan ruoppaus Ii Olhavanjoki 
15.  Räinänlanden väylän ruoppaus " Iijoki 
16.  Onkamojärven kunnostus Haukipudas Kiiminkijoki 
17.  Haapajärven kunnostus " Kalimenoja 
18.  Mannisenjärven kunnostus Ylikiiminki Kiiminkijoki 

19.  JolosJ'ärven kunnostus  

20.  Karahkanjärven kunnostus  

21.  Vepsänjärven kunnostus  
22.  Iso-Vuotunkijärven kunnostus Oulujoki 

23.  Utosjoen alaosan kunnostus Uta ärvi Oulujoki 

24.  0jakylänlanden väylän ruoppaus Hailuoto Perämeri 

25.  Suutarijärven kunnostus Tyrnävä, Temmesjoki 
Liminka 

26.  Valkiaisjärven kunnostus Rantsila Siikajoki 

27.  Kurranjärven kunnostus 
28.  Leuvanjärven kunnostus  

29.  Kipsuanjärven kunnostus Ruukki Siikajoki 

30.  Ylä-Vuolunjärven kunnostus  

31.  Niemenjärven kunnostus Vihanti Piehinkijoki 
32.  Haapa ärven kunnostus Raahe Raahen vesal. 

33.  Liminkajärven kunnostus Pyhäjoki Limingoja 
34.  Polusjärven kunnostus " 
35.  Pelkosjärven kunnostus " 
36.  Leinosenjärven kunnostus Vihanti Pyhäjoki 

37.  Alpuan'ärven kunnostus " Siikajoki 

38.  Mieluslammen kunnostus Oulainen Pyhäjoki 

39.  Ainalinjärven kunnostus Haapavesi 
40.  Osmanginjärven kunnostus 
41.  Korkattijärven kunnostus  

42.  Rytkynjärven kunnostus " 
43.  Mäyränjärven kunnostus 
44.  Juurusjärven kunnostus Kärsämäki Siikajoki 
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45. Käylän Hietalahden kunnostus Kuusamo Koutajoki 

46. Torankijärven kunnostus Vienan Kemi 

47. Pikku-Kerojärven pohjapato " 
48. Keski-Kerojärven pohjapadot  

49. Riihisalmen pohjapato  

50. Sotkajärven kunnostus Pudasjärvi 

51. Naisjärven kunnostus  

52. Ala-Maalismaan pohjapadot Yli-Ii  
53. Jäälin1ärven kunnostus Kiiminki Kiiminkijoki 

54. Juopulinjarven kunnostus Ylikiiminki 

55. Kalimenojan suuosan ruoppaus Haukipudas Kalimenoja 

56. Kiiminkijokisuun kunnossapitoruoppaus " Kiiminkijoki 

57. Oulujoen kalastuspaikat Oulu Oulujoki 

58. Muhosjokisuun venesatama Muhos 

59. Utajärven pohjoispuolisten altaiden kunnostus Utajärvi  

60. Utajärven kirkonkylän vesialueen kunnostus  

62. Siikajokisuun ruoppaus, 	II-vaihe Siikajoki Siikajoki 

63. Hpttikosken pohjapato Rantsila 

64. Uljuan venesatamat ja uimarannat Pulkkila 

65. Lumijärven kunnostus Vihanti Pyhäjoki 

66. Pyhäjokisuun kunnostus, 	II-vaihe Pyhäjoki  

67. Landenlammen kunnostus Merijärvi 

69.  Oulaistenkosken kunnostus  

70.  Haapajärven kunnostus Haapavesi 

71.  Venetpalon kuivan uoman kunnostus Kärsämäki 

72.  Oijärven eteläosa 	(Mursunjärvi ym.) Kuivaniemi Kuivajoki 

73.  Kirkkosalmen kunnostus Hailuoto Perämeri 

74.  Nurmesjärven kunnostus Kärsämäki Pyhäjoki 

75.  Kiiminkijoen vesiretkeilyreitti Haukipudas, Kiiminkijoki 

Puolanka 

76.  Livojoen vesiretkeilyreitti Pudasjärvi Iijoki 

TOTEUTETUT KUNNOSTUSKOHTEET 

61. Utajärven eteläpuoleisten altaiden kunnostus Utajärvi Oulujoki 

68. Likalanjärven kunnostus Oulainen Pyhäjoki 

77.  Olhavanjokisuun ruoppaus Ii Olhavanjoki 

78.  Sarrion- ja Tangonhaaran ruoppaus " Iijoki 

78. Hiastinlanden ruoppaus " 
80.  Kiiminkijokisuun ruoppaus Haukipudas Kiiminkijoki 

81.  Ahmasjärven kunnostus Utajärvi Oulujoki 

82.  Sotkajärven kunnostus  

83.  Siikajokisuun ruoppaus Siikajoki Siikajoki 

84.  Pöyryn kalaporras Ruukki Siikajoki 

85.  Ruukinkosken kunnostus  

86.  Mankilanjärven kunnostus Rantsila 

87.  Siikajoen vähävetisen uoman kunnostus Pulkkila 

88.  Vihanninjärven kunnostus Vihanti Pyhäjoki 

89.  PXhäjokisuun ruoppaus Pyhäjoki  

90, Piipsjärven kunnostus Oulainen 



Uittojoet 

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella irtouitto on loppu-
nut. Viimeinen uitto suoritettiin vuonna 1988 Iijoella. 
Iijoen vesistössä uittojokia on perattu 1940-luvun loppu-
puolelta alkaen yhteensä noin 150 kilometriä. Uittopatojen 
rakentamisen seurauksena on noin neljänkymmenen järven 
vedenpinta laskenut. Vesistöihin on rakennettu useita 
satoja kiinnikkeitä. Pohjaan on jäänyt uppopuita ja muuta 
uittojätettä. Kunnostuksella vesistöt palautetaan mahdol-
lisimman lähelle luonnontilaa. Kunnostuksen yhteydessä 
koskia kivetään ja järvien vedenpinnat palautetaan nyky-
käyttöön sopivalle tasolle. Entisöitävää koskipinta-alaa 
on noin 280 ha, josta noin 45 ha on entisöity. Uittojokien 
kunnostuskohteet on esitetty kuvassa 9. 

Erilaisia kunnostustapoja tutkimalla ja vertaamalla löyde-
tään virkistyskäyttöä ja kalataloutta parhaiten palvelevat 
ratkaisut. Suunnittelussa ollaan yhteistyössä kalastuskun-
tien ja Oulun kalastuspiirin kanssa. Kunnostustyöt on 
aloitettu kesällä 1988. Töitä jatketaan koko suunnittelu-
kauden. Iijoen vesistön entisten uittojokien kunnostus 
on yksi laajimmista kunnostusalueista koko maassa. 

Kal a talous 

Pyhäjoen alaosan kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelu 
ajoittuu suunnitelmakaudelle. Oulujoen alaosalle välille 
Muhos - Oulu suunnitellaan kalastuksen elvyttämiseksi 
erityisiä kalastuspaikkoja. Suunnittelu on alkanut vuonna 
1989 ja se jatkuu koko suunnittelukauden. Muita kalata-
loudellisia kunnostuskohteita suunnitellaan sikäli, kun 
kalatalousviranomaiset antavat toimeksiantoja. 

4.4 LUONNONRAVINTOLAMMIKOT JA KALANVILJELYLAITOKSET 

Kalatalouteen liittyvät tehtävät hoidetaan MMM:n ja RKTL:n 
toimeksiannoista. Valtion kalanviljelyn tavoitetyöryhmä 
(1988) on muistiossaan esittänyt luonnonravintolammikoiden 
ja kalanviljelylaitosten rakentamistarpeet. Koko maahan 
tulee rakentaa 1,0 - 20 yksikköä luonnonravintolammikoita, 
yhteensä enintään 200 ha, tutkimus- ja koetoimintaa varten. 
Näiden suunnitteluun Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueel-
la ei liene tarvetta. Sen sijaan Oulun eteläpuolelle 
merialueen vaellussiikakantojen hoitoon suunnitellut 
hankkeet, erityisesti Pyhäjoen Viirretjärvi (95 ha), 
tulee toteuttaa kiireellisesti. 

Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen saneerauksen 
suunnittelu on alkanut vuonna 1989 ja jatkuu arviolta 
vuoteen 1992. 
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4.5 YLEINEN VESIALUE 

Perämeren yleisellä vesialueella ja sillä sijaitsevien 
saarien nykytilaa ja kehittämistavoitteita koskevien 
perusselvitysten valmistuttua tehdään päätöksiä hoidosta 
ja käytön kehittämisestä. Kiireellisin on jätehuollon 
ja rantautumispaikkojen järjestäminen. Suunnitelma valmis-
tuu vuonna 1990 ja toteutus voi alkaa vuonna 1991. 

Kalankasvatustoiminta pyrkii laajenemaan voimakkasti 
yleiselle vesialueelle. Vesistöä kuormittavan ja muuttavan 
toiminnan yhteensovi.ttarninen vesistön muun käytön ja 
käyttötavoitteiden kanssa edellyttää erityisesti sijain-
ninohjausta. 

4.6 TULVASUOJELU 

Tulvasuojelun tehostamiseen on tarvetta ensisijaisesti 
Iijoen, Siikajoen ja Pyhäjoen pääuomien varrella sekä 
Lamujoellaja Muhosjoella.Paikallisia tulvasuojelutarpeita 
on Pyhäjoen kunnan Liminkaojalla, Siikajoen sivuvesistössä 
Neittävänjoella ja Pyhäjoen sivuvesistössä Vaikonojalla. 

Lähivuosina tulee toteuttaa loppuun keskeneräiset hankkeet 
Temmesjoella, Vuolun- ja Ohtuanojan alueella sekä Merijär-
vellä. Uusina töiriä tulisi aloittaa Muhosjoen yläosan 
perkaus sekä Liminkaojan ja Meri j ärven tulvapengerrykset, 
joista suunnitelmat ovat valmiina. 

Lamujoen järjestelyn tarkistuksen suunnittelu on aloitettu 
ilmenneiden tul.vaongelmien poistamiseksi. Suunnittelu 
ajoittuu vuosille 1989 - 1991. Siikajoen keskiosan tul-
vasuojelun tehostamisekksitutkitaan eriratkaisuvaihtoehto-
ja. Vuosina 1989 - 1991 laadittavassa Siikajoen vesistön 
käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelmassa esite-
tään mm. ratkaisuehdotukset tulvasuojelun tehostamiseksi. 

Hyviä mahdollisuuksia helpottaa Siikajokivarren vaikeaa 
tulvatilannetta tarjoavat mm. Uljuan tekojärven varastoti- 

_ 

	

	 lan lisääminen ja tuotannosta poistuvien turvesoiden käyttö 
tulvavesien varastointiin. Säännöstelyjen käyttöä on myös 
tehostettava mm. vesistömallien ja tulvaennusteiden käytöl-
lä. 

Pudasjärven keskusta on yksi harvoista tulvan uhkaamista 
taajamista koko Suomessa. Keväällä 1989 Kurenala - Kipinä 
tulva-aluetta oli yhteensä noin 8 000 ha, josta peltoa 
noin 200 ha. Tulvantorjunnan toimintasuunnitelman mukaan 
vahingot suurtulvan sattuessa ovat noin 20 miljoonaa 
markkaa. Tulvasuojelussa kiireellisin tehtävä on olemassa 
olevien tulvavarastojen käytön optimointi ja Jongunjärven 
bifurkaatioilmiön saattaminen luonnontilaa vastaavaksi. 
Tulvasuojelun yleissuunnitelma laaditaan vuosina 1990-
1992. 



4.7 MAANKUIVATUS 

Pääosa peruskuivatustöistä tehdään vesi- ja ympäristöhal-
linnon suunnittelemina ja toteuttamina. Osakastöiden 
osuus kuivatushankkeista on kuitenkin kasvamassa.Rahoituk- 

 sen puutteen vuoksi kunnostusoj itusta tehdään myös kokonaan 
viljelijöiden omana työnä. Velvoitetyöllisyyslaki on 
antanut mahdollisuuden kunnostaa puroja ja valtaojia 
työllisyystyönä lähinnä raivaus- ja siivoustöiden osalta. 

Tarve peruskuivatuksen toteuttamiseen on suuri. Oulun 
vesi- ja ympäristöpiirin alueella on toteutettu vuosina 
1950 - 1980 noin 1 000 hanketta, joista arviolta ainakin 
300 - 400 hanketta odottaa uusintakaivua ja kunnostusta. 
Peruskuivatusta kiirehtiisalaojitustarveja metsäojitusten 
sekä muun toiminnan aiheuttama uomien tukkeutuminen. 

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella olevien kuiva-
tushankkeiden määrä ja valtion rahoituksen tarve ilmenevät 
taulukosta 4. Kuvassa 10 on esitetty peltojen peruskuiva-
tusmäärärahat vuosina 1969 - 1989 suunnittelualueella. 

Valtion rahoitustuen määrää tulee nostaa nykyisestä tasosta 
2 - 3-kertaiseksi. Oulun maatalouspiirin alueella tarvitaan 
6 - 8 miljoonaa markkaa vuodessa. Lisäksi uus j aon kuivatuk-
siin, jotka tällä hetkellä ovat käynnissä Pyhäjoen ja 
Merijärven kunnissa, tarvitaan varoja noin 2 miljoonaa 
markkaa vuodessa. 

Taulukko 4. Maankuivatuksen suunnittelutilanne 30.10.1989. 

Kpl Perattavaa Hyötyalue Kustannus- 

Hankkeet 	 uomaa (km) 	(ha) 	arvio (mk) 

KESKENERÄISET HANKKEET 

Uusjakohankkeet 6 30,2 840,5 3 	242 000 
Avustus- ja lainavaroin toteutettavat 	(Ouvy) 18 118,1 3 	688,9 13 	515 000 
Osakashankkeet 12 25,1 491,3 1 	610 000 

Yhteensä 36 173,4 5 020,7 18 367 000 

RAHOITUSKÄSITTELYSSÄ OLEVAT HANKKEET 

Uusjakohankkeet 2 8,8 250,0 1 	530 000 
Avustus- ja lainavaroin toteutettavat 	(Ouvy) 16 116,9 2 	976,7 12 	476 000 
Osakashankkeet 9 12,3 192,5 854 000 

Yhteensä 	 27 	138,0 	3 419,2 	14 860 000 

SUUNNITTEILLA OLEVAT HANKKEET 

Uusjakohankkeet 8 20,0 1 000,0 3 000 000 
Avustus- a lainavaroin toteutettavat 	(Ouvy) 12 70,0 2 000,0 9 000 000 
Osakashankkeet 	(Salaojakeskus) 7 20,0 1 000,0 1 	000 000 

Yhteensä 27 110,0 4 000,0 13 000 000 

HAKEMUKSET 68 300,0 10 000,0 15 000 000 

Yhteensä 	 noin 158 	720,0 	22 500,0 	61 300 000 
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Kuva 10. Peltojen peruskuivatusmäärärahat Oulun vesi- ja 
ympäristöpiirissä vuosina 1969 - 1989 (kustannustaso 
3.1989). 

Metsämaiden kuivatus (metsäojitus ja metsävaltaojitus) on 
vuodesta 1977 lähtien kuulunut pelkästään nykyisille metsä-
lautakunnille. 

Kuivatusongelmat tulisi käsitellä kokonaisuutena. Nykyinen 
käytäntö, jossa metsämaata kuivatetaan osa-alue kerrallaan 
erillään peltoalueiden peruskuivatuksesta, muodostaa eri-
tyisongelman. Yhdellä valuma-alueella on useita metsäoji-
tus-, turvetuotanto- tai peruskuivatushankkeita. Alajuok-
sulla olevien peltoalueiden maanomistajat joutuvat usein 
viimeisinä hakemaan peruskuivatusta vesi- ja ympäristö-
piiriltä ja maksamaan yläpuolisista ojitushankkeista 
aiheutuvat lisääntyneet perkauskustannukset maittensa 
kohdalla. Tämä aiheuttaa runsaasti riitoja sekä niistä 
johtuvia ojitustoimituksia ja vesioikeuskäsittelyjä. 

Ongelmien poistamiseksi ja toimivan järjestelmän kehittämi-
seksi tulee päällekkäisten suunnittelu-, toteutus- ja 
rahoitusjärjestelmien tilalle kehittää yksinkertainen, 
selkeä ja ennen kaikkea toimiva järjestelmä. 

Metsäojituksia koskevaa tutkimustietoutta tarvitaan erityi-
sesti alkamassa olevan kunnostusojitustoiminnan vesien-
suojelua varten. Uudisojitusta koskevat kokemukset ja 
tutkimustiedot eivät sovellu kunnostusojitustoimintaan. 

4.8 TURVETUOTANTOALUEIDEN KUNTOONPANO 

Valtioneuvosto on14.6.1984 tekemällään päätöksellä oikeut-
tanut vesi- ja ympäristöhallinnon suunnittelemaan ja 
toteuttamaan turvetuotantoalueidenkuivatus- ,vesiensuoje-
lu- ja tietöitä hyväksytyn työllisyystyöohjelman puitteis-
sa. Valtioneuvosto on 12.2.1987 päättänyt, että vesi- ja 
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ympäristöhallitus osallistuu Pudasjärvelle rakennettavaksi 
suunnitellun turvevoioralaitoksen tarvitseman, yhteensä 
noin 5000 hehtaarin suuruisen suoalan kuntoonpanoon. 

Turvetuotantoalueiden kuntoonpanossa tavoitteena on saada 
vesiensuojelujärjestelyt asianmukaisiksi. Pudasjärven ja 
Haapaveden seudun soiden kuntoonpanon suunnittelussa 
noudatetaan ko. alueiden kuntoonpanon yleissuunnitelmiin 
kirjattuja periaatteita. Suunnittelualueista rajataan 
pois kaikki suojelu- ja niihin rinnastettavat alueet 
sekä Project Aqua -vesistöihin kuuluvan Kiiminkijoen 
valuma-alue. 

Pudasjärven alueella suunnittelutehtävän laajuus, maanhan-
kinta ja hankkeiden vesioikeuskäsittely ovat viivästyttä-
neet valtioneuvoston asettaman kuntoonpanotavoitteen 
saavuttamista. 

4.9 VESISTÖJEN SÄÄNNÖSTELY 

Vesistöjen säännöstely tulvasuojelun ja energiantuotannon 
tarpeisiin aiheuttaa usein haittaa vesistöjen muille 
käyttömuodoille, ennen kaikkea virkistyskäytölle. Säännös-
telyjen käytön kehittämistä pohditaan parhaillaan useissa 
eri työryhmissä. 

Vuonna 1989 on yhteistyössä Pohjolan Voima Oy:n kanssa 
käynnistetty selvityslijoen vesistönlatvajärvien säännös-
telyn kehittämiseksi. Tavoitteena on etsiä sellainen 
säännöstelyn kehittämisvaihtoehto, että vesistön kaikki 
käyttömuodot sekä ekologiset näkökohdat tulevat nykyistä 
paremmin huomioon otetuiksi ilman, että alapuolisessa 
vesistössä aiheutuu tulvahaittoja tai merkittäviä ener-
giataloudellisia menetyksiä. Alustava ehdotus säännöstelyn 
kehittämiseksi saadaan valmiiksi vuoden 1990 loppuun 
mennessä. 

Oulujärven säännöstelykäytännön kehittämi.nen on käynnistet-
ty Kainuun vesi- ja ympäristöpiirissä. Oulun vesi- ja 
ympäristöpiiri osallistuu työhön sekä Oulujärveä että 
Oulujokea koskevilta osin. 

Vuonna 1989 käynnistetyssä Siikajoen vesistön käytön, 
hoidon ja suojelun kehittämisprojektissa etsitään paran-
nuksia Siikajoen ja Lamujoen säännöstelyyn. 

Säännöstelyjen aiheuttamia haittoja voidaan vähentää 
kunnostustoimenpiteillä, mm. Oijärvellä ja Haapajärven 
Kirkkojärvellä. Vesistömalleja hyväksikäyttäen voidaan 
ennakoida tulevia vesiolosuhteita ja välttää mm. haital-
lisen alhaisia juoksutuksia ja säännösteltyjen järvien 
matalia vedenkorkeuksia. 

4.10 VELVOITTEIDEN HOITO 

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella on muutamia vesi-
ja ympäristöhallituksen omia hankkeita, joihin liittyy 
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vesituomioistuinten päätöksissä määrättyjä hoito- tai 
tarkkailuvelvoitteita. Siikajoen säännöstelyn vaikutuksia 
veden laatuun ja kalatalouteen tarkkaillaan vapaaehtoises-
ti. Lisäksi vesi- ja ympäristöpiiri huolehtii varatto-
mien järjestely- ja ojitusyhtiöiden työnaikaisista hoito-
ja tarkkailuvelvoitteista. 

Tarkkailujen ongelmana on ollut, että ne eivät ole tuotta-
neet yleistettävissä olevaa tietoa. Puutteita on ollut 
sekä tarkkailujen käytännön järjestämisessä että tarkkailu-
tulosten hyödyntämisessä. 

Perkausten työnaikaista tarkkailua kehitetään siten, 
että siitä saatavan tiedon ja mallintamisen avulla voidaan 
arvioida perkausten vaikutuksia ennakkoon. Siikajoen 
virtaaman ja veden laadun mallinnusta kehitetään paitsi 
säännöstelyn kehittämisen, myös tarkkailun tarpeisiin. 
Siikajoelle sovelletaan muuttuvan virtauksen mallia, 
johon voidaan liittää myös vedenlaatumuuttujia sekä kehit-
teillä olevaa perifytonmallia. 

5 V E S I E N- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 

5.1 TAUSTAA 

Vesi- ja ympäristöpiirin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu 
vesiensuojelun edistäminen valtioneuvoston periaatepäätök-
sessä "Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995" annettu-
jen suuntaviivojen mukaisesti. Myös kansanvälisissä sopi-
muksissa on asetettu vesiensuojelua koskevia tavoitteita 
ja velvoitteita, joita tulee noudattaa. Näitä ovat mm. 
Helsingin komission Itämeren alueen merellisen ympäristön 
suojelua koskeva yleissopimus liitteineen ja Pohjoismaiden 
merensuojeluohjelma. 

Koillismaalla keskeisimpänä vesiensuojeluongelmana on 
kalankasvatustoiminnan aiheuttama vesistöjen rehevöitymi-
nen. Perämereen laskevissa vesistöissä suurimmat vesien-
suojeluongelmat aiheutuvat maa- ja metsätalouden hajakuor-
mituksesta ja turvetuotannosta. Suuret vesistöt on raken-
nettu voimalaitoskäyttöön ja rakentamisesta on aiheutunut 
monenlaisia haittoja vesistöjen muulle käytölle. Merialueen 
suurimpia kuormittajia, jokikuormituksen lisäksi, ovat 
suuret teollisuuslaitokset ja kalankasvatustoiminta. 

1980-luvulla suurimmat vesiensuojeluongelmien aiheutta-
jat olivat ravinne- ja happea kuluttava kuormitus. 1990-
luvulla tärkeimmiksi uhkatekijöiksi tulevat erilaisten 
myrkyllisten ja eliöstöön kerääntyvien aineiden kuormitus. 
Siksi vesiensuojelu tulisi yhdistää kokonaisvaltaiseksi 
ympäristönsuojeluksi, jossa muina osa-alueina ovat ilman-
suojelu ja jätehuolto. 
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5.2 VESIENSUOJELUN SUUNNITTELU 

Vesiensuojelun kannalta merkityksellisille alueille laadi-
taan vesiensuojelusuunnitelmia, kuten valtioneuvosto on 
periaatepäätöksessäänedellyttänyt.Vesiensuojeluntavoite-
ohjelman suositusten mukaisesti tehdään lisäksi vesien-
suojelun tutkimusohjelma, jossa otetaan huomioon suunnitte-
lun tutkimustarve eri vesistöissä. 

Suunnittelutilanne vuonna 1989 ja suunnittelukohteet 
vuoteen 1995 mennessä on esitetty kuvassa 11. Uusien 
suunnitelmien laatimiselle määritellään kiireellisyysjär-
jestys. 

Vesiensuojelun yleissuunnitelmissa asetetaan tavoitteet 
vesistön tilan, ominaisuuksien, sekä nykyisen että tulevan 
käytön, vesiä yleisesti koskevien yhteiskunnallisten 
arvostusten ja luonnonsuojelun tarpeiden perusteella. 

Vesiensuojelunyleissuunnitelmientoteutumisenedistämisek-
si tulisi vesi- ja ympäristöpiirin: 
a) hyväksyätoimenpidesuosituksetohjeellisestinoudatetta-

vaksi 
b) seurata suositusten toteutumista yhteistyössä kuntien 

kanssa 
c) suorittaa omalta osaltaan esitettyjä toimenpiteitä ja 

edistää sekä olla mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 
muille kuuluvia toimenpiteitä toteutettaessa 

d) tarpen mukaan tarkistaa toimenpidesuositukset. 

5.3 POHJAVESIEN SUOJELU 

Pohjavesien suojelun edellytyksiä parannetaan hankkimalla 
lisää tietoa pohjavesialueiden sijainnista, hydrogeologi-
sista olosuhteista, merkittävyydestä vedenhankinnalle 
sekä alueille sijoittuneista toiminnoista ja maankäytöstä. 
Tietoa saadaan pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitus-
työstä sekä pohjavesiselvityksistä. 

Keskeisenä toimintalinjana on ennalta estää pohjavesiin 
kohdistuvat haitat. Pohjavesille uhkaa aiheuttavien toimin-
tojen sijoittumista ohjataan sijoituspaikkalausuntojen 
ja erilaisten maankäyttösuunnitelmien(kaavat,maa-ainesten 
oton yleissuunnitelmat, maisemasuunnitelmat) avulla. 

Vesiensuojelutoimenpiteetasetetaankiireellisyysjärjestyk-
seen ja tämän mukaisesti vaaditaan toiminnan harjoittajilta 
suojelutoimien toteuttamista. 

Suunnittelujakson aikana käynnistetään aluekohtaisten 
suojelusuunnitelmien laatiminen. Edistetään tärkeimpien 
uhanalaisten vedenottamoiden suoja-alueiden suunnittelua 
ja suoja-alueiden määräämistä vesioikeuden päätöksillä 
samoin kuin vedenottamoiden ympäristöalueiden maanhankin-
taa. Etenkin maanhankinnan osalta olisi tarpeellista 
luoda valtion rahoitustukijärjestelmä. 
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Pohjois-Pohjanmaan vedet ja ympäristö 1990 -luvulla 
Kuva 11 Vesiensuojelun yleissuunnittelutilanne vuonna 1989 ja 

suunnittelukohteet vuoteen 1995 mennessä 
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5.4 TEOLLISUUS 

Jätevesien vaikutuspiirissä olevilla vesistöalueilla 
ongelmia aiheutuu ravinnekuormituksesta, happea kulut-
tavasta kuormituksesta sekä myrkyllisistä ja eliöstöön 
kerääntyvistä aineista. 

Puunjalostusteollisuuden jätevesien ravinteiden ja or-
gaanisten klooriyhdis-teiden talteenottoa j oudutaan tehosta-
maan edelleen. Muun teollisuuden osalta kansainvälisten 
sopimusten huomioonottaminen edellyttää mm.raskasmetallien 
ja ravinteiden talteenoton tehostamista. 

Kun teollisuuden vesiensuojelu yhdistetään integroiduksi 
ympäristönsuojeluksi,yhdistettyjenympäristölupienvalvon-
tatehtävät soveltuvat luontevasti vesi- ja ympäristöpiiril-
le. Valvontatehtävien lisääntyessä myös uudenlaisen näyt-
teenottokaluston ja analyysilaitteistojen sekä näitä 
käyttävän henkilöstön tarve kasvaa. 

5.5 KALANKASVATUS 

Vesi- ja ympäristöpiirin alueella kalankasvatuslaitokset 
sijoittuvat pääasiassa Koillismaalle ja Perämeren rannikol-
le (kuva 12). Vesi- ja ympäristöpiiri on osallistunut 
puhdistusmenetelmiä koskevaan tutkimustyöhön. Tavoitteena 
on käynnistää uusia vesiensuojelun kehittämiseen tähtääviä 
tutkimus- ja. kokeiluhankkeita. 

Kalankasvatuksen vesiensuojelun edistämiseksi on laadittu 
vesiensuojelu.suunnitelmat Kuusamon ja Kuivaniemen alueille. 
Perämeren rannikkoalueelle tulee paljon lupahakemuksia, 
joten alue kaipaa yhtenäisen suunnitelman. 

Verkkoaitaus- ja verkkokassilaitosten rakentamiseen jokiin 
suhtaudutaan kriittisesti, koska kuormituksen vähentäminen 
on vaikeaa. 

Kalankasvatuslaitosten sijoittumista erityistä suojelua 
vaativiin vesiin tai niiden valuma-alueille ei puolleta, 
jos se vaarantaa suojelun tarkoitusta. 

5.6 TURVETUOTANTO 

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella oli vuonna 1988 
tuotantokunnossa noin. 65 suota, joiden yhteenlaskettu 
tuotantopinta-ala oli 10 800 ha. Turvetuotanto on voimak-
kaasti laajentunut viime vuosina ja kehitys näyttää jatku-
van samansuuntaisena. Tämän johdosta turvetuotannon aiheut-
taman kuormituksen vähentämiseen ja vesistövaikutusten 
selvittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vesi-
ja ympäristöpiirin alueen kaikki tuotannossa olevat suot 
kuuluvat tarkkailun piiriin. 



V 

	

580000 kg 	 40 	 k 

~ 

	

~ 	80000 k 	 v 	'u 	:ff 	 ~U N: 

(! 	 il~in'i 	~ 	~ 	r 	v. 

I 

c

; 
iI 	\ 	 r l 

~` 	11 	 ` 	r'  

85000 k T 

--- 	 9 — 

	

Kolllismaan 	Merialueen 	 Muut 	 )(  

kalankasvatuslaltoki3et kalankasvatuslaitokset kalankasvatuslaitokset 	 — 

1 

r` 	 ± o 	L 	 ' 	 ` \ 

s~/~,  63 ~~~,\ v \, 	i 	J ~( e•v~' ~ ~/r 	 ~~ P fia.. 	 v 

	

t 
I !P 2 	 27 	 _ 

DJ { 

f PERAMERI 	 T 	y ~,~''~̀'  

	

' aT.' 	
:':.d ~ . • ...9iä `';a:'~. 	i 	., 	\•  

i 	 C 	X59 	 pJ i 
11 Haahe  å 

	

1 	" 	 dy  
o 

	

\ 	e. 	 i 	 ~y ~ 	 l 	 ~ 	 Vesistöalueen ra 	z 

	

. J 	 ', 	5' , 	Ö 	 :-' ; :i t 	 60 	Vesistöalueen numero 
5 	 a 	 "1, 	 — 	Vesi- ja ympäristöpiirin raja 

'pulam 	 C5 	'~ 	A 	Koillismaan kalankasvatuslaitokset 

- 	~. -~ 	0 	Merialueen kalankasvatuslaitokset 

' 	a 	{ 	 ❑ 	Muut kalankasvatuslaitokset 

\ 

\ 	 I 	 ) 	.~f60km}t: 
a` 	 BLr 

	

.~~ 	~ 	U - -'- 	- T'' 
 

•
t a\ 

Pohjakartta Q maanmittaushallitus  

n 	 s 

Pohjois-Pohjanmaan vedet ja ympäristö 1990-luvulla 
Kuva 12 Kalankasvatuslaitosten sijainti ja kasvatettu kaiamäärä 

vuonna 1988 



41 

Turvetuotantopinta-alan kehitystä on arvioitu turvetuotta-
jille tehdyn kyselyn perusteella. Arviot tuotantokunnossa 
ja kuntoonpantavana olevasta suoalasta vuosina 1990-
1995 on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Turvetuotannon kehittyminen vuosina 1990-
1995. 

Vuosi Tuotantokunnossa 
(ha) 

Kuntoonpantavana 
(ha) 

1990 14 400 5 000 
1991 15 200 5 500 
1992 15 500 5 500 
1993 16 500 5 100 
1994 17 600 3 800 
1995 19 000 2 000 

Vuosittain tuotannossa oleva pinta-ala on jonkin verran 
pienempi kuin tuotantokunnossa oleva pinta-ala. Turvevaro-
jen ehtyessä tuotantoalueita poistuu yhä enenevissä määrin 
tuotannosta. 

Turvetuotantoalueiden valvonta perustuu vesilakiin ja 
vesi- ja ympäristöhallituksen valvontaohjeen nro 45 mukai-
seen vapaaehtoiseen ilmoitusmenettelyyn. Osalle uusista 
tuotantoalueista on edellytetty haettavaksi vesioikeuden 
lupa. Mikäli tarkkailutulokset tai muut todetut haittavai-
kutukset antavat aihetta, voidaan edellyttää vesioikeuden 
luvan hakemista myös jälkikäteen. Haittavaikutusten selvit-
tämiseksi Oulun vesi- ja ympäristöpiiri kehittää turve-
tuotannon kuormitus- ja vesistötarkkailua yhä luotetta-
vammaksi. 

Turvetuotannon laajenemisen vuoksi on syytä tarkistaa 
turvetuotantoalueidenvesiensuojelullisenvalvonnan toimin-
taperiaatteita. Tämä edellyttää lisätietoa kuormituksista, 
vesistövaikutuksistajaturvetuotannonvesiensuojelutoimen-
piteistä. 

Seuraavassa on lueteltu Oulun vesi- ja ympäristöpiirin 
kannalta keskeisiä lähiajan selvitystehtäviä ja toiminnan 
painopistealue.ita 
- turvetuotantoalueiden laajentuminen eri vesistöalueille 
- tehostetussa tarkkailussa olevien soiden valvonta 
- vanhojen tuotantoalueiden vesiensuojeluratkaisujen 
parantaminen 

- turvetuotantoalueiden päästöjen mittaaminen 
- ympäristönsuojelulautakuntien suorittamien tarkastusten 
lisääminen 

- vesistömalliin pohjautuvan asiantuntijajärjestelmän 
kehittäminen Pudasjärven ja Haapaveden turvesuokeskitty-
mille; järjestelmän käyttö valvonnan apuna ja tarkkai-
luohjelmien täydentäjänä ja keventäjänä 

- turvetuotanto suojeluvesistöjen valuma-alueilla 
- yhteistyön kehittäminen muiden ympäristöviranomaisten 
kanssa 
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- turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kehittäminen 
_ 

	

	- turvetuotannonkalastovaikutustutkimuksenkäynnistäminen 
- valvontaa koskevan toimintalinjan tarkistaminen 

5.7 YHDYSKUNNAT 

Jätevedenpuhdistamoiden toimivuuden parantaminen on edel-
leen yhdyskuntien vesiensuojelun tärkein tavoite. Jätevesi-
en käsittelyä tullaan tehostamaan usealla paikkakunnalla. 
Taajamissa, joissa ei vielä ole puhdistamoja, jätevesien 
käsittely on saatettava asianmukaiseen kuntoon. 

Ranta- ja osayleiskaavoitus laajenee nopeasti.Kaavoitetta-
vien alueiden tehokas käyttö ja korkeatasoinen rakentaminen 
edellyttävät korkeatasoista vesihuoltoa. 

5.8 HAJAKUORMITUS 

Maatalous 

Vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaisesti maataloudelta 
edellytetään suhteellisesti samaa kuormituksen vähennystä 
kuin muiltakin kuormittajilta meri- ja sisävesialueilla. 

Vanhoj en karj asuoj ien lannan j a puristenesteen varastointi, 
käsittely ja levitys tulee saattaa pääosin samalle tasolle, 
mitä uusilta tuotantoyksiköiltä nykyisin edellytetään, 
ellei tilalla lopeteta tuotantoa. 

Peltoviljelyn aiheuttamaa fosforikuormitusta tulee vähentää 
noin kolmanneksella nykyisestä. Avokesannoinnista ja 
muista tuotantoa ohjaavista toimista aiheutuva kuormituksen 
kasvu pyritään estämään. 

Koska suunnittelualueen ilmasto- ja maalajiolosuhteet 
poikkeavat suuresti Etelä-Suomen olosuhteista, tavoitteiden 
toteuttaminen edellyttää tutkimustoimintaa Pohjois-Suomes-
sa. Vesi- ja ympäristöpiirin alueella yleisin peltotyyppi 
on turvemaapelto. Näiltä huuhtoutunee enemmän ravinteita 
kuin hiesu- ja savipelloilta, joilla huuhtoutumistutkimuk-
set on pääasiallisesti tehty. Myös happamien sulfaattimai-
den vesiensuojeluongelmien ratkaiseminen edellyttää tutki-
mustyön jatkamista Tupoksen koealueella. 

Vesi- ja ympäristöpiirin toimintalinjat asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi ovat seuraavat: 

- osallistutaan maatalouden vesiensuojeluratkaisujen 
kehittämiseen 

- lisätään ja kehitetään vesiensuojelua koskevaa neuvontaa 
ja valistusta yhteistyössä erityisesti maatalouden 
neuvontaorganisaation kanssa sekä suoraa tiedottamista 
vesiensuojeluongelmista ja niiden ratkaisumandollisuuk-
sista 

- selvitetään vanhojen karjasuojien vesiensuojelun kehittä-
mistä ja kiireellisyyttä vesistöalueittain 

- selvitetään ja edistetään ravinteiden ja torjunta-ainei-
den huuhtoutumista vähentävien viljely- jalannoitustapo-
jen käyttöönottoa 



lisätään maatalouden vesiensuojelun kehittämistä palvele-
vaa tutkimusta 

Valtioneuvoston päätöksen perusteella myönnetään maatalou-
den vesiensuojelutoimenpiteisiin avustusta 20 % toimenpi-
teen kokonaiskustannuksista. Maatalouden vesiensuojelun 
edistämiseksi ja vauhdittamiseksi tulisi avustuksen olla 
esimerkiksi 40 %. Tällä tavalla saataisiin pienennetyksi 
hajakuormituksen vaikutusta vesistöön. 

Turkistarhat 

Vesi- ja ympäristöpiirin alueella on runsaasti pieniä 
turkistarhoja. Tarhaeläinten kokonaismääräjääsuhteellisen 
vaatimattomaksi. Vakavilta vesiensuojeluongelmilta on 
yleensä vältytty eikä erityisiä uhkia ole näkyvissä lähitu-
levaisuudessa 

Metsätalous 

Metsätaloustoiminta on useimmilla vesistöalueillalaajamit-
taista ja vaikuttaa vesistön tilaan. Metsä 2000 -ohjelman 
toteuttaminen lisää vesistökuormitusta ja siitä aiheutuvia 
haittoja, jos kuormitusta ei saada nykyistä tehokkaammin 
vähennetyksi.Vesiensuojelutoimien kehittämisessäpäävastuu 
on toiminnan harjoittajilla, erityisesti metsähallinnolla 
ja metsälautakunnalla. Vesi- ja ympäristöpiiri osallistuu 
vesiensuojelun menettelytapoja ja -tekniikkaa koskevaan 
kehittämistyöhön ja tutkimuksiin. 

Toimenpiteitä suunniteltaessa metsätalouden vaikutuksia 
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon hydrolo-
giset muutokset, vesistökuormitus ja vesistövaikutukset. 
Ennakkoilmoitusmenettelyllävoidaanvaikuttaametsätalouden 
vesiensuojelutoimien tehostamiseen. 

Haja-asutus 

Haja-asutuksen vesiensuojeluratkaisut tehdään pääasialli-
sesti kunnissa, joissa paikallisina vesiviranomaisina 
toimivat ympäristönsuojelulautakunnat. Vesi- ja ympäristö-
piirin toimintaa painotetaan asiantuntijapalveluihin . 

Hajakuormituksen vähentämisellä edistetään erityisesti 
vedenhankintaan käytettävien vesistöjen ja pohjavesialuei-
den sekä muiden erityistä suojelua vaativien vesien suoje-
lua. Kuormituksen vähentäminen on kiireellistä myös tiheään 
asutuilla pienillä vesistöalueilla lähellä rannikkoa. 

5.9 ILMANSUOJELU 

Happamien laskeumien vaikutuksia on havaittavissa pintave-
sissä Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella. Lisäksi 
merkkejä on matalien kaivojen vedessä sekä suodosvesissä. 
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Happamoittavien aineiden ja raskasmetallien lisäksi on 
tärkeää selvittää myös orgaanisten klooriyhdisteiden 
laskeuman suuruusluokka. 

Ilmansuojelulainmukaan vesil.upaviranomaiset eivät käsitte-
le ilmansuojelukysymyksiä eivätkä anna ilmansuojelua 
koskevia määräyksiä sellaisille laitoksille, joista tehdään 
ilmansuojelulain mukainenilmoitus.Kuitenkin siirryttäessä 
kokonaisvaltaiseen ympäristönsuojeluun myös vesi- ja 
ympäristöhallinnon on varauduttava uusiin tehtäviin ilman-
suojelussa. 

5.10 JÄTEHUOLTO 

Jätehuolto on järjestettävä jätehuoltolain periaatteiden 
mukaisesti niin, ettei siitä aiheudu ympäristöhaittoja. 
Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella on puutteellista 
jätehuoltoa, josta voi olla vaaraa ympäristölle, pintave-
sille ja pohjavesille. Tästä johtuen on tarvetta jätehuol-
lon suunnitteluun ja kunnostukseen. 

Suunnittelukohteina -tulevat kysymykseen j ätehuollon alueel-
lisen yhteistoiminnan kehittäminen ensi vaiheessa Oulun 
ja Raahen kaupunkiseudulla, saastuneiden maa-alueiden ja 
vastaavien kohteiden selvittäminen ja puhdistuksen suunnit-
telu, vanhojen kaatopaikkojen kunnostuksen suunnittelu 
ja ongelmajätteiden sijoituksen yleissuunnittelu. 

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella on parikymmentä 
toimintansa lopettanutta sahaa ja kyllästämää, jotka 
ovat käyttäneet puun suojauksessa torjuntakemikaaleja. 
Lisäksi on parikymmentä kaatopaikkaa, joihin todennäköises-
ti on viety ongelmajätteitä. Vanhoista saha-alueista on 
kunnostettu jo Haukiputaalla Santaholman saha-alue. Selvit-
telyn alla on pari saha-aluetta. Tavoitteena on, että 
mainitut kohteet kunnostettaisiin vuoteen 2000 mennessä 
ympäristön kannalta moitteettomiksi. 

Öljyisten ja muiden ongelmajätteiden keräilyä, kuljetusta 
ja sijoitusta koskeva alueellinen yleissuunnitelma tehdään 
vuonna 1991. 

5.11 LUONNON JA MAISEMAN SUOJELU 

Alkuperäisen luonnon säilyttämiseksi on perustettu luonnon-
ja kansallispuistoja, soidensuojelualuetta sekä muita la-
kisääteisiä luonnonsuojelualueita. Metsähallitus on omilla 
päätöksilläänrauhoittanutaarnialueita,luonnonhoitometsiä 
ja perustanut ojitukselta rauhoitettuja alueita. 

Vesi- ja ympäristöpiirin alueella sijaitsevat valtioneuvos-
ton vahvistamiin ja muihin vesiluonnonsuojeluohjelmiin 
liittyvät kohteet selviävät kuvasta 13. 

Vesiluonnon ja ympäristön suojelu otetaan huomioon kaikessa 
toiminnassa, joka voi uhata vesistöjä tai maa-alueita 
sekä niiden eliöstön moninaisuutta ja ekosysteemin toimi-
vuutta. 
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Vesi- ja ympäristöpiiri selvittää alueeltaan suojelun 
kannalta tai muuten arvokkaat pienvesistöt, kuten purot, 
lammet ja lähteet. 

Vesi- ja ympäristöpiiri lisää vesiluonnon- ja muiden 
luonnonsuojelualueiden tutkimusta. Luonnonsuojelu- ja 
soidensuojelualueiden sekä lintuvesien kunnostusta ym. 
luonnonsuojelutöitä ja vesien käyttöön sekä vesimaisemaan 
liittyvien kulttuurikohteiden kunnostusta tehdään toimek-
siannosta. Vastaavasti voidaan ottaa tehtäväksi huolehtia 
niiden kunnossapidosta. 

6 RAKENTAMINEN JA KUNNO SS APITO 

Ympäristörakentaminen tulee nähdä keinona ympäristönhoito-
ja -suojelutöiden tekemiseen. Se on aktiivisen ympäristön-
hoidon väline. 

Rakentamisorganisaatio tulee mitoittaa siten, että henki-
löstöä, koneita ja muita voimavaroja voidaan tehokkaasti 
työllistää ja hyödyntää. Perusorganisaation tarvitsemat 
määrärahat tulee saada varsinaisen työohjelman momenteilta. 
Suunnittelu- ja rakentamishuippujen leikkaamisessa tulee 
käyttää RAKE:n suosittamalla tavalla ulkopuolista konsult-
ti- ja urakoitsijavoimaa. 

Työorganisaatiota tulee hyödyntää myös uuden työllisyyslain 
tuomissa velvoitetyöllistämistehtävissä. Erityisesti eri 
typpiset ympäristönhoito- ja suojelutyöt soveltuvat tehtä-
väksi velvoitetyöllisyystäinä. 

Usein toistuvista ja päällekkäisistä työohjelmista tulee 
luopua. Valtion hankkeiden rahoitus tulee saada luotet-
tavammaksi ja hankkeille tulee saada rahoitus yhdellä 
kertaa. Tällöin hankkeiden toteuttaminen voi tapahtua 
suunnitelmallisemminjanykyistä taloudellisemmin.Hankkeet 
tulee rahoittaa normaalein työmäärärahoin, koska työlli-
syysrahoituksen nopeat vaihtelut aiheuttavat ongelmia 
toiminnan suunnittelussa ja erityisesti työnjohdon palk-
kauksessa. Vesi- ja ympäristöpiireille tulee osoittaa 
omat "könttärahat" vuosittain erilaisiin rakentamistehtä-
viin. Näin lisätään piirihallinnon päätösvaltaa ja tulos-
vastuullisuutta Rahoituksen pitkäjännitteisyys helpottaa 
mm, oman rakennuskaluston volyymin suunnittelua ja paran-
taa koneiden käyttöastetta ja tuottavuutta. 

Rakentamisen ohjaus-, laskenta- ja seurantatoiminnot on 
mahdollista siirtää atk-avusteisina tapahtuviksi. Tämä 
vaatii henkilöstön koulutusta uusimuotoisiin tehtäviin. 

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin määrärahojen jakautuminen 
vuosina 1980 - 1988 on esitetty kuvassa 14 ja rakennuskus-
tannusten jakautuminen vuosina 1980 - 1988 kuvassa 15. 
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7 YMP ÄRI STÖVAHINKOJEN TORJUNTA 

7.1 ÖLJY- JA KEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNTA 

Ympäristövahinkojen torjuntaan kuuluvat öljy- ja kemikaali-
vahingot maalla ja merellä. Vahinkojen varalta on vesi-
ja ympäristöpiirin alueelta laadittu kartat mm. tärkeistä 
pohjaveden muodostumisalueista. Tietoja tarvitsevat mm. 
palo- ja pelastusviranomaiset. Vesi- ja ympäristöviran-
omaisen toiminta rajoittuu tilanteen alkuvaiheessa asian-
tuntijan rooliin. Mikäli onnettomuus on laaja ja torjun-
tatoimenpiteet muodostuvat pitkäaikaisiksi, myös vesi-
ja ympäristöviranomainen voi määrätä suorittamaan torjunta-
toimenpiteitä. 

Perämerellä tapahtuvien öljyonnettomuuksien varalta on 
laadittu Oulun ja Lapin lääninhallitusten johdolla Oulun 
ja Lapin läänien aluetta koskeva alusöljyvahinkojen torjun-
nan yhteistoimintasuunnitelma. 

Torjuntatoimenpiteet vaativat nopeutta etenkin onnettomuu-
den alkuvaiheessa. Kaikilla torjuntatehtäviä suorittavilla 
viranomaisilla ei ole esimerkiksi varallaolojärjestelmiä 
ja varusteet ovat puutteellisia. Tavoitteena on varuste-
ja koulutustason nostaminen sekä suunnitelman laatiminen 
maalla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumiseksi.. 

Öljyvahinkojen torjunnan rahoitus perustuu öljyvahinkojen 
torjuntalainsäädäntöön. Korvaus on 100 % hyväksytyistä 
kustannuksista. Kustannukset maksetaan hakemukseen perus-
tuen ympäristöministeriön hoidossa olevasta öljyauojarahas-
tosta. Kuvassa 16 on esitetty öljyvahinkojen torjuntakus-
tannukset Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella vuosina 
1980 - 1988. 
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Kuva 16. Öljyvahinkojen torjuntakustannukset Oulun vesi-
ja ympäristöpiirin alueella vuosina 1980 - 1988 (kustannus-
taso 3.1989). 



7.2 TULVANTORJUNTA 

Atk-pohjaisten vesistömallien avulla voidaan ennustaa 
mm. tulvahuippu j en a j ankohdat ja suuruudet. Tietojen 
perusteella voidaan tehdä säännösteltyjen alueiden alapuo-
liseen tilanteeseen vaikuttavia päätöksiä. Näitä ovat 
mm. ohijuoksutusajankohdat ja -määrät, lisätilavuuden 
hyväksikäyttö tai poikkeuslupien anominen. 

Vesistömalleja on käytetty muutamia vuosia ja niistä 
saadut kokemukset ovat kokonaisuutena myönteisiä. Järjes-
telmä ja ennusteen osuvuus perustuvat sääennusteisiin. 
Jotta ennustetarkkuutta ja seurantaa voidaan lisätä, tulee 
hydrologista havaintoverkostoa tihentää ja automatisoida 
laadittavan yleissuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on 
käyttääsäännöstelyitä mahdollisimman tehokkaasti.Hydrolo-
gisten havaintoasemien automatisointi tulisi tapahtua 
kokonaisuudessaan suunnittelukaudella. Vuosittain tähän 
tarvitaan määrärahoja noin 300 000 markkaa. 

7.3 JÄÄPADOT JA MUUT ÄKILLISET TULVAT 

Poikkeuksellisia tulvia, jääpato- ja hyytötulvia koskevas-
sa tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa on määritelty 
eri viranomaisten tehtävät ja vastuualueet. Toimintasuun-
nitelmaa on käytännössä toteutettu kymmenen vuoden aikana 
ja se toimii moitteettomasti. 

Tavoitteena on jääpatotulvien ehkäisy tai ainakin minimoi.n-
ti. Suurimpia tulvahaittoja ja samoihin paikkoihin toistu-
vasti muodostuvia patoja on jo ennakkotoimenpitein voitu 
poistaa. Jääpadon aiheuttaja on pyritty poistamaan aiheut-
tamatta uutta haittaa alapuoliselle vesistönosalle. Tutki-
mus- ja havainnointityötä tulee lisätä. 

7.4 PATOTURVALLISUUS 

Patoturvallisuuslaki (413/84) velvoitti jokaisen yli 3 
metriä korkean padon omistajan tai haltijan laatimaan 
vuoden 1988 loppuun mennessä patoturvallisuuskansion, 
jossa on mm. asiantuntijan lausunto padon turvallisuudesta. 
Lain piiriin kuuluvat myös jätepadot. Lisäksi on suurpa-
doista tehty vahingonvaaraselvitys. 

Tarkkailuohjelmien mukaan suurpadot tarkastetaan 3 - 5 
vuoden välein. Tarkastukset vaativat vuosittain aikaa 
noin yhden miestyökuukauden. Lisäksi vesi- ja ympäristöpii-
rin hoidossa olevien patojen tarkkailu vaatii keskimäärin 
noin 1/2 miestyövuotta. Uljuan tekojärvelle on laadittavana 
turvallisuusasiakirjojen mukaiset ohijuoksutusselvitykset 
sekä patojen turvallisuustarkastelut. Selvitysten valmis-
tuttua tuleevälittömästi poistaa rakenteissa tai käyttö-
järjestelmissä havaitut puutteet ja haitat. 
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8 SEURANTA 

8.1 YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA 

Ympäristön tilan seurantaa kehitetään siten, että tiedon 
hyväksikäyttö vesistöjen ja muun ympäristön valvonnassa, 
käytön suunnittelussa, erilaisten toimenpiteiden vaikutus-
ten arvioinnissa ja päätöksenteossa on sujuvasti mahdol-
lista. Tämä edellyttää laboratorion näytekirjanpidon 
automatisointia, jatkuvasti päivitettävää rekisteriä, 
erilaisia vesistömalleja suunnittelunja ympäristövaikutus-
ten arvioinnin avuksi sekä tuloksia tulkitsevan asiantunti-
jajärjestelmän kehittämistä. 

8.2 HYDROLOGINEN SEURANTA 

Hydrologisen havaintoverkoston ylläpitoa ja kehittämistä 
jatketaan yhteistyössä hydrologian toimiston kanssa. Sään-
nöstelyjen hoitoon tarvitaan lisää automaattisia vedenkor-
keuden havaintoasemia. Tarvetta on erityisesti Iijoella. 
Vedenkorkeuksien ja virtaamien määritys työllistää erityi-
sen paljon Kuusamon vesistöissä, Iijoella ja Pyhäjoella. 
Vesistöjen syvyyskartoituksia tehdään kaikissa Koillis-
maan kunnissa velvoitetyövaroin. Pudasjärven ja Taivalkos-
ken peruskarttojen uusiminen edellyttää syvyyskartoituksen 
kiirehtimistä. Lähes kaikki hydrologisen seurannan kenttä-
tehtävät on siirretty piirihallinnolle. Tehtävien hoitoon 
tarvitaan lisää henkilöstöä. 

8.3 VELVOITETARKKAILU 

Tarkkailuvelvoitteet muodostavat vesioikeudellisen lupa-
ja valvontajärjestelmän ytimen,joka palvelee viranomaisia, 
luvanhaltijoitaja vahingonkärsijöitä.Seurannastasaatavat 
tulokset ohjaavat monin eri tavoin vesiensuojelun valvon-
tatyötä. Vesioikeudellisissaluvissatarkkailuvelvoitteiden 
valvonta on kalataloudellista tarkkailua lukuunottamatta 
määrätty vesi- ja ympäristöpiirin tehtäväksi. 

Kuva 17 esittää velvoitetarkkailun veden laadun havain-
topaikkaverkostoa. 

Velvoitetarkkailujen kehittämisen lähtökohtana pidetään 
yhteistarkkailua. Se mahdollistaa yleensä erillistarkkailu-
ja paremman havaintoverkoston ja havainnoinnin optimoinnin 
sekä selkeän kokonaiskuvan muodostamisen vesistöä muuttavan 
toiminnan vaikutuksista. Velvoitetarkkailuissa otetaan 
käyttöön vesistökohtaisia vedenlaatumalleja, jotka ovat 
tarkkailuja hoitavien käytettävissä. Vesistömallien avulla 
optimoidaan näytteenottopaikkojen määrää ja sijaintia sekä 
näytteenottotiheyttä. 

Vesi- j  a ympäristöhallinnon hydrologista j  a hydrometeorolo-
gista seurantaa kehitetään ja yhteensovitetaan säännöstely-
jen, järjestelyjen ja voimataloudellisen käytön velvoit-
teellisen seurannan kanssa. Tämä mahdollistaa hydrologisten 
mallisovellutusten laatimisen ja edelleen kehittämisen. 
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Vesistö- ja kalataloudelliset tarkkailut tulisi yhdistää 
kokonaisohjelmaksi, joka antaa esim. uutta lupaa haettaessa 
tarvittavat tiedot vesistövaikutuksista. 

9 TUTKIMUS 

Vesi- ja ympäristöhallinnossa on meneillään laaja uudel-
leenjärjestely ja kehittämistoiminta. Valtionhallinnon 
yleisten kehittämistavoitteiden mukaisesti tämä merkitsee 
toiminnan tehokkuuden, tuloksellisuuden ja palvelukyvyn 
parantamista kiinnittäen huomiota erityisesti laadullisiin 
tekijöihin. 

Muutospaineet edellyttävät vesi- ja ympäristöpiirien 
kehittämistä asiantuntijavirastoksi. Tämä vaatii vesi-
ja ympäristöpiirin voimakasta panostamista tutkimustoimin-
taan 

Tehokkuuden lisääminen edellyttää ulkopuolisen rahoituksen 
joustavaa käyttöä ja yhteistoimintaa ulkopuolisten tutki-
muslaitosten kanssa. Tuloksellisuudenlisääminenedellyttää 
rutiinitehtävien vähentämistä ja resurssien suuntaamista 
ajankohtaisiin tutkimusongelmiin projektitoiminnanmuodos-
sa. 

Vuonna 1986 HAJO-työryhmä ehdotti, että tutkimuksen alueel-
linen kehittäminen tapahtuisi joko kaikkien piirien perus-
tasoa nostamalla tai keskittämällä tutkimusta piireihin, 
jotka sijaitsevat yliopistopaikkakunnilla. 

YTS-työryhmä esitti, että piirien tutkimusta laajennettai-
siin vesien tutkimuksen ohella myös muille aloille ja sille 
annettaisiin hallinnollista itsenäisyyttä perustamalla 
tutkimustoimisto. 

VYTTI-työryhmän mietinnössä (1988) keskityttiin laborato-
riotoimintaan ja uusien tutkimustehtävien kehittämisehdo-
tuksiin. Laboratoriopalvelujen parantamiseksi maajaettai-
siin kolmeen yhteistoiminta-alueeseen, joissa kussakin 
sijaitsisi laitteistoltaan pitkälle kehitetty laboratorio. 
Pohjoiseen toiminta-alueeseen kuuluisivat Lapin, Kainuun, 
Kokkolan ja Vaasan vesi- ja ympäristöpiirit ja sen aluela-
boratorioksi kehitettäisiin Oulun piirin laboratorio. 
Piiri antaisi tutkimuspalveluja maksutta tai tilaustöinä 
lääninhallitukselle ja myös muille tahoille. Mietinnössä 
esitetään kolmen piirin erikoistumista uusiin tutkimusteh-
täviin. Luonnonsuojelututkimusta esitetään joko Oulun 
tai Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiriin. Eräänä 
vaihtoehtona on ollut esillä, että luonnonsuojelututkimus 
jaettaisiin em. piirien kesken siten, että Oulussa keski-
tyttäisiin pohjoisen luonnon ja luonnonvarojen käyttöön, 
hoitoon ja suojeluun liittyviin tutkimuksiin. 
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Piirin suorittama tutkimustoiminta on ollut vähäistä. 
Voimavarat ovat menneet pääosin valtakunnalliseen seuran-
taan ja omalla alueella tehtäviin tarkkailuihin ja selvi-
tyksiin. Toiminta palvelee lähinnä omaa hallintoa. 

Tulevaisuudessa ympäristön seuranta ja selvitystyöt pyri-
tään vakiinnuttamaan ja organisoimaan siten, että toiminnan 
painopiste voidaan siirtää varsinaiseen tutkimukseen. 
Tuotetaan tietoa ja menetelmiä, jotka lisäävät piirin val-
miuksia oman alueen asiantuntijavirastona. Yhteistyön 
avulla pyritään varmistamaan tiedon hyväksikäyttö ja 
estämään piirin sisäistä sektoroitumista. Kehitetään val-
miuksia siten, että palvelututkimusta voidaan laajentaa 
pohjoisen yhteistoiminta-alueen vesi-ja ympäristöpiireihin 
ja lääninhallituksiin. 

Alueellisen tutkimuksen ja yhteistyön puitteissa pyritään 
laajoihin kokonaisuuksiin, joilla on valtakunnallista 
merkitystä. Keskeisillä tutkimusalueilla ja laajoissa 
yhteistyöhankkeissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä. 

Toimintastrategiassa keskeisiä asioita ovat painopisteen 
siirtäminen pienimuotoisista selvityksistä projektitoimin-
taan ja tarvittavien valmiuksien lisääminen piirin sisäisen 
yhteistyön kehittämisellä,pohjoisenyhteistoiminta-alueen 
yhteishankkeilla ja lisäksi tekemällä yhteistyötä ja koor-
dinoimalla asiantuntemusta j a laitehankintoj a ulkopuolisten 
laitosten kanssa. 

Toiminnassa erityinen paino asetetaan ympäristövaikutusten 
arvioinnissa tarvittavien menetelmien kehittämiselle. Kun 
erilaisten hankkeiden vaikutuksien ennakointiin ja arvioin-
tiin on käytettävissä asianmukaiset menetelmät ja menette-
lytavat voidaan pienimuotoisiin selvityksiin tarvittavaa 
tutkijatyövoimaa vapauttaa varsinaiseen tutkimus- ja 
kehitystoimintaan. Samoin omia seurantoja voidaan keventää 
j a vapauttaa laboratorioresurssej a muuhun palvelutoimintaan 
ja varsinaiseen tutkimukseen. 

Tutkimusvalmiuksien ja tehokkuuden kehittämiseksi voidaan 
. 	erottaa kaksi toimintamallia: 

a) yli toimialarajojen menevän projektitoiminnan käynnis-
täminen 

b) tutkijoiden kokoaminen yhtenäiseksi ryhmäksi ja myöhem-
min tutkimustoimistoksi 

Tutkimustyön kehittäminen käynnistetään periaatteen a 
mukaisesti. Tällä tavalla pyritään varmistamaan työn 
suuntautuminen käytännön kannalta tärkeisiin ongelmiin, 
vähentämään sektoroitumista ja vaikuttamaan myönteisesti 
koko piirin asiantuntijavalmiuksienlisääntymiseen.Laajen-
nuksen yhteydessä laboratorioon pyritään varaamaan tilat 
lähinnä ulkopuolisella rahoituksella toimivalle tutkimus-
ryhmälle, joka antaa palveluja yhteistyöalueen muille 
vesi- ja ympäristöpiireille ja valtakunnallisille tutkimus-
projekteille. 
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Erityinen paino asetetaan yli piirirajojen tapahtuvaan 
yhteistyöhön. Pohjoinen yhteistoiminta-alue muodostaa hyvän 
pohjan piirien väliseen yhteistyöhön. Alueellista tutkimus-
toimintaa varten toiminta-alue voidaan jakaa kahteen 
luonnonmaantieteelliseen kokonaisuuteen: 
a) Pohjanmaan alueellinen tutkimus (Vavy, Kovy, Ouvy ja 

Lavy) 
b) Lapin ja Vaara-Suomen alueellinen tutkimus (Lavy, Kavy 

ja Ouvy) 

Edellämainituilla alueilla on useita yhteisiä tutkimusai-
heita Esimerkkeinä edellisestä voidaan mainita Perämeren 
rannikkoalue ja laakeat jokilaaksot ja jälkimmäisestä 
voimakkaasti säännöstellyt järvet ja pohjoiset ympäristöon-
gelmat. 

Perusedellytys vaativaan, monitieteiseen tutkimukseen on 
yhteistoiminta muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tärkein 
näistä on Oulun yliopisto, josta on saatavissa monen alan 
erikoisasiantuntemusta. Vesitekniikan laboratorion ja 
kemian laitoksen kanssa voidaan koordinoida laboratorion 
laitehankintoja ja muutoinkin erityisasiantuntemusta 
voidaan kehittää siten, että osaamiset täydentävät toisi-
aan. 

Erityinen paino asetetaan laboratoriotoiminnan kehittämi-
seen. Laboratoriota laajennetaan suunnittelukaudella. 
Palvelutasoa nostetaan hankkimalla erikoismäärityksiä 
varten laitteita, automatisoimalla toimintaa ja kehittämäl-
lä automaattisia tiedonsiirtojärjestelmiä. 
Tutkimus suunnataan ensisijaisesti oman alueen erityison-
gelmiin. Lisäksi otetaan huomioon yhteistoiminta-alueella 
sijaitsevien piirien ja lääninhallitusten tarpeet. 

Rutiininomaisen konsultoinnin sijasta pyritään palvelutoi-
mintaa suuntaamaan erityisasiantuntemusta vaativiin tehtä-
viin ja töihin, jotka niveltyvät hyvin meneillään oleviin 
projekteihin. 

Tärkeitä tutkimusaiheita ovat pohjoisten alueiden luonnon-
varojen käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvät tutkimuk-
set. Keskeisistä aiheista mainittakoon metsätalouden ja 
turvetuotannon vesistövaikutukset j a vesiensuojelutekniik-
ka, vesistöjen ja rantojen rakentamiseen, kunnostukseen 
ja hoitoon liittyvät tutkimukset. Erityistä painoa asete-
taan ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavien mene-
telmien kehittämiseen. Keskeisellä sijalla on numeeristen 
mallien kehittäminen. 

Ensimmäinen tehtävä on optimaalisen yhteistyön kehittäminen 
piirin sisällä ja yhteistoiminta-alueella piirien välillä. 
Seuraava vaihe on monitieteisen yhteistyön kehittäminen 
Oulun yliopiston kanssa. 

Pohjoisten alueiden tutkimisessa yhteistyötahoja ovat mm. 
kasvi- ja eläintieteen laitokset, VTT:n rakennuslaborato-
rio, kylmätutkimusyksikkö ja Arktinen keskus. 
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Ympäristövaikutusten mallintamisessa tehdään läheistä 
yhteistyötä VTT:n reaktorilaboratorion kanssa. Kansainvä-
listä yhteistyötä tehdään EUREKA:n (öljyonnettomuudet) 
ja ECE-yhteistyön (säännöstellyt järvet, NIVA, Norja) 
sekä merialueen osalta SMHI:n (Ruotsi) ja DH:n (Hollanti) 
kanssa. 

10 VALVONTA 

Vesi- ja ympäristöpiirin tehtävänä on edistää tarkoituksen-
mukaisuutta ja laillisuutta vesien käytössä. Tähän pyritään 
valvonnan, tutkimuksen ja suunnittelun valmiuksia hyväksi 
käyttäen. Vesivarojen käytön tarkoituksenmukaisuutta 
edistetään asiantuntemuksella ja yleisen edun valvonnalla. 
Laillisuutta vesien käytössä ylläpidetään valvomalla 
vesilain ja sen nojalla annettujen päätösten noudattamis-
ta. 

Valvontatehtävien määrän ja vaativuuden lisääntyessä tulee 
toimintoja rationalisoida ja kehittää. Keskeisimpiä kehit-
tämistavoitteita ovat seuraavat: 
- pyritään estämään lain tai luvan vastaisen tilanteen 

syntyminen edistämällä yleisön ja luvansaajien neuvontaa 
ja tiedotusta (VL 21:2, 1 muut toimenpiteet) 

- kehitetään tutkimusten ja suunnitelmien hyväksikäyttöä 
lausunnon annossa 

- tarkastetaan uudet lupapäätökset ja tarkkailuohjelmat 
- kehitetään vesistöjen kuormituksen ja tilan yhteistark-
kailua, hyödyntämistä ja raportointia 

- selvitetään lain tai lupapäätösten rikkomistapaukset ja 
huolehditaan korjaustoimenpiteisiin ryhtymisestä 

- järjestetään luvansaajille ym. vesienkäyttäjille tiedo- 
tus- ja neuvottelutilaisuuksia 

- tehostetaan teollisuusjätevesien viranomaisvalvontaa 
- koulutetaan j a opastetaan kuntien ympäristönsuojelulauta-
kuntia yhteistyössä lääninhallituksen kanssa. 

- lisätään atk:n hyväksikäyttöä 

Suunnittelukaudella valvontatehtävien vaatimustasoa tulee 
nostamaan tehtävien delegointi keskusvirastosta ja yhteis-
toiminta kuntien ympäristönsuojelulautakuntien kanssa. 
Vesi- ja ympäristöpiiri odottaa lautakuntien hoitavan 
nykyistä tehokkaammin niille kuuluvan vesilain paikallis-
valvonnan. 

11 	KATSELMUKSET JA 0 J I T U S T O I M 
TURSET  T 

Katselmukset ja ojitustoimitukset ovat lakisääteisiä 
tehtäviä, jotka vesi- ja ympäristöpiirin on hoidettava. 
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Katselmusruuhka on saatu puretuksi. Entistä suurempi osa 
suunnitelmien vesioikeusluvista hoituu ilmoitus- tai 
kuulutusmenettelyllä. Ojitustoimituksia pidetään sekä 
peruskuivatuksen suunnitteluun j a metsäoj ituksiin liittyvi-
nä että riita-asioissa. 

Käsiteltävien asioiden määrän kehitystä ja toimenpiteiden 
tarvetta on vaikea arvioida. Vuosittain tehtäneen 10-
15 riita-asioina hoidettavaa ojitustoimitusta. Kuntien 
ympäristönsuojelulautakuntien asiantuntemusta tulee lisätä 
riita-asioiden sovittelijana. 

Katselmusasioissa asioiden määrä riippuu siitä, missä 
määrin turvetuotantosoille haetaan vesioikeuslupia ja 
minkä verran lupa-asioita on tarvetta käsitellä katselmuk-
sissa. Suurin osa vuosien 1990 - 1995 katselmuksista 
aiheutunee turvetuotannosta. 

Vesien säännöstely- ja järjestelyhankkeita tulenee katsel-
muskäsittelyyn muutamia: Lamujoen järjestelyn täydennys, 
Haapaveden Haapajärven säännöstely ja Oij ärven säännöstely. 
Merkittäviä katselmustehtäviä ovat lähivuosina Oulun 
kaupungin ja suurteollisuuden jätevesilupien uusintakäsit-
tely, Merikosken voimalaitoksen padotuskorkeuden muuttami-
nen ja Rautaruukin Raahen tehtaan jätevesilupakäsittely 
sekä kalankasvatuslaitosten lupakäsittelyt. 

12 Y M P Ä R I S T Ö T A L O U S 

Ympäristötalous on taloustieteen osa, joka tehdyissä 
teorioissa, analyyseissä ja kustannuslaskelmissa ottaa 
huomioon ekologiset osatekijät. Lähtökohtana on laissa 
määritelty tarve saada tietoa ympäristönsuojelutoiminnan 
kustannuksista ja haittojen suuruudesta. 

Ympäristötalouteen liittyviä kysymyksiä on tähän saakka 
käsitelty lähes pelkästään vesiasioista. Vesien käytön, 
hoidon ja suojelun kokonaissuunnitelmia ja yleissuunnitel-
mia varten on selvitetty vesiensuojelun hyötyjä ja kustan-
nuksia sekä vesien pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. 
Yksittäisten hankkeiden tasolla taloudellista arviointia 
on tehty jatkuvasti. 

Vesi- ja ympäristöpiirin tehtäväkentän kasvaessa ympäristö-
talouden asiantuntemuksen tarve korostuu. Esim. teollisuu-
den osalta tulisi samanaikaisesti tarkastella j ätevesikuor-
mituksen, ilmapäästöj en j a j ätteiden käsittelyn vaikutuksia 
ja näihin liittyviä vesiensuojeluratkaisuja. Maankäytön 
sekä pinta- ja pohjavesien suojelun ristiriidat ja aineet-
tomien arvojen monetarisointi kaipaisivat ympäristöta-
loudellista asiantuntemusta sekä tähän liittyvää tutkimus-
ja kehitystoimintaa. 
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13 HALLINTO JA VOIMAVARAT 

Henkilöstö 

Vesi- ja ympäristöpiirissä on (31.8.1989) vakinaisessa 
palvelusuhteessa 132 henkilöä (kuva 18). Määrä on viime 
vuodet pysynyt jokseenkin samana, mutta se ei ole oikeassa 
suhteessa tehtävien määrään. 

Vuosina 1986 - 1989 vesi- ja ympäristöhallinnosta on lak-
kautettu 40 virkaa ja tehtävää. Valtionhallinnon uusien 
säästämistoimien johdosta joudutaan vesi- ja ympäristöhal-
linnosta vähentämään vielä lisää 45 vakanssia vuoden 
1991 loppuun mennessä. 

Vesi- ja ympäristöpiirin tehtäviä on lisätty mm. alusöljy-
vahinkojen torjunnan, jätehuollon ja ympäristötutkimuksen 
alueilla. Tehtäväkenttä laajentuu kemikaalivalvontaan ja 
kemikaalivahinkojen torjuntaan liittyvillä tehtävillä. 

Henkilöstön määrä on täysin riittämätön uusien lisätehtävi-
en ja toiminnan laajenemisesta tulevien tehtävien hoitami-
seen. Nykyisiä resursseja tulee kohdentaa uusien tehtävien 
hoitoon. Virkajärjestelyjen avulla voidaan myös kohdentaa 
paremmin voimavaroja, samoin asiantuntijoiden käyttäminen 
projektiluontoisissa tehtävissä tulee tehdä joustavammaksi. 
Toiminnan kehittäminen vaatii kiireellisesti kemistin ja 
atk-vastuuhenkilön paikkaamista. 

Työllisyyslain (1988) mukaan vesi- ja ympäristöpiiri on 
työllistänyt noin 85 henkilöä ns. velvoitetyöllisyystehtä-
vissä. Työllistämisvelvoite vuonna 1990 on 96 henkilöä. 
Erityyppisiä ympäristönhoitotöitä tullaan suuntaamaan 
velvoitetyöllisyyskohteiksi. Velvoitetyöllisyystehtävien 
hoitoon, mm. työnjohtoon, tulee siirtää enemmän voimavaro-
ja. 

Lisääntyvistä ja yhä vaativammiksi tulevista tehtävistä 
selviytyminen edellyttää automaattisen tietojenkäsittelyn 
ja koulutuksen huomattavaa lisäämistä. Etenkin atk-koulu-
tusta tulee lisätä huomattavasti paitsi perustasolla, 
ennen kaikkea myös täydennyskoulutuksena j a erikoiskurssei-
na. Lisäksi henkilökunnan jatko-opiskelua tulee tukea. 

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin määrärahojen käyttö vuosina 
1983 - 1988 on esitetty kuvassa 19. 

Toimitilat 

Piirikonttori toimii Oulun Diakonissalaitokselta vuokra-
tuissa tiloissa. Rakennus on vanha ja toimistokäyttöön 
epätarkoituksenmukainen. Arkistotilojen järjestäminen ja 
automaattisen tietojenkäsittelynlisääminen sekä kehittämi-
nen ja yhteysjärjestelyt edellyttävät tilojen täydellistä 
kunnostusta tai uusia, nykyaikaisia tiloja. 
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Kymmenkunta vuotta sitten saneeratut korjaamon tilat ja 
vuonna 1985 valmistuneet laboratoriotilat ovat tarkoituk-
senmukaiset.Aluelaboratoriotoiminnankäynnistyessälabora-
toriotajoudutaan suunnittelukaudella laajentamaan. Keskus-
varastorakennus tulee pikaisesti peruskorjata. 

Korjaamon työntekijät, 
työkon.käyttäJät ym. 20 % 

-- - __

j-4. 	T1i 
ee::xeeeee: 

nJohtajat 8 % 

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 

UflfflJ!!iI 
Toimistohenkilöstö 19 % 

Rakennus-
mestarit 24 % 

Laboratorio- ja 
tutkimushenkilöstö 12 % 

Kuva 18. Oulun vesi- ja ympäristöpiirin henkilöstä 
(31.8.1989). 

Kuva 19. Oulun vesi- ja ympäristöpiirin määrärahojen 
käyttö vuosina 1983 - 1988 (kustannustaso 3.1989). 

Automaattinen tietojen käsittely 

Vesi- ja ympäristöhallinnon tietojenkäsittelyn kehittäminen 
jakautuu kahteen osaan: ympäristötietojärjestelmään (YTJ) 
ja sisäisen hallinnon tietojärjestelmään (SIHA). 
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Ympäristötietojärjestelmään kuuluvat sellaiset hallin-
nonalan tietojärjestelmät, jotka sisältävät tietoa ympäris-
tön tilasta, kuormituksesta, käytöstä, luvista ja myös 
ympäristöön liittyvistä viranomaisten toimista, kuten 
esim. tutkimusrekisteri. Järjestelmästä on otettu koekäyt-
töön yli 20 rekisteriä sovellutuksineen, mikä on puolet 
koko suunnitellusta tietojärjestelmästä. 

Sisäisen hallinnon tietoj ärj estelmään kuuluvat nimen mukai-
sesti vesi- ja ympäristöhallinnon sisäistä toimintaa 
rekisteröivät ja palvelevat tietojärjestelmät (kuva 20). 

Piirin MicroVAX II on ollut käytössä kesästä 1987. Tällä 
hetkellä on olemassa kiireinen tarve uudelle, isommalle 
tietokoneelle. Kun SIHA- ja YTJ-tietojärjestelmien ohjel-
mistot otetaan käyttöön loppuvuodesta 1989, käy koneen 
prosessointiteho ja käyttäjälisenssi riittämättömäksi. 
Vuonna 1990 tulee hankkia uusi tietokone, jota voi käyttää 
yhtä aikaa 20 - 30 käyttäjää. 

Käyttäjämäärän laajetessa ja uuden tietokoneen myötä on 
toimitilojen atk-kaapelointi kiireellinen. Tavoitteena on 
koko talon kattava kaapelointi. Kustannukset ovat noin 
0,2 - 0,3 miljoonaa markkaa. Yhteydet korjaamoon, keskus-
varastoon ja työmaille hoidetaan modeemiyhteyden avulla. 
Laboratorion näytekirjanpidon kehittäminen vaatii kaape-
liyhteyden piirin tietokoneelle. Verkon käyttökustannukset 
ovat kasvaneet vesi- ja ympäristöpiirin osalta niin suurik-
si, että olisi syytä harkita siirtymistä kiinteään linjayh-
teyteen. 

Kuva 20. Vesi- ja ympäristöhallinnon SIRA-tietojärjes-
telmä. 



Suunnittelumenetelmien kehittäminen 

Vesi- ja ympäristöhallinnossa mittaus- ja kartoitustyöt 
tehdään perinteisin menetelmin, mittanauhan ja vaaitusko-
jeen avulla. Kartat ja suunnitelmat laaditaan käsin. 
Toiminnan rationalisoimiseksija suunnittelun monipuolista-
miseksi on välttämätöntä ottaa käyttöön nykyaikaiset 
mittaus- ja suunnittelunienetelmät. 

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri ja Oulun yliopiston vesitek-
niikan laboratorio kehittävät atk-avusteista suunnittelua 
yhteistyössä. Sovellutukset ovat pääasiassa maankuiva-
tushankkeiden suunnitteluun. Ohjelmisto perustuu keskei-
siltäosiltaan maanmittaushallituksen FINGIS-ohjelmistoon. 

Hankkeiden kenttätutkimuksiaja vesistöjen syvyyskartoituk-
sia on voitu automatisoida takymetrin käytöllä. Kehittämis-
työ jatkuu erityisesti syvyyskartoituksissa. 

MAASTOMITTAUKSET 

TAKYMETRI I VAAITUKSET 

SIIRTO 	 HLSYOTTO 
- FINGIS- 	 - KORKEUSTIETOJEN 

FORMAATTIIN 	 SYÖTTÖ 

PITUUS- JA 
POIKKI-
LEIKKAUKSET 

PIIRTURI 

FINIS 
- KARTAN PIIRTO - HYOTYLINJOJEN - KORKEUSKÅYRÄT SIIRTO KARTALLE - PINTA-ALAT - LASKUAUKON KORK. - PERSPEKTIIVI- - KUIVATUSJYVÄN 

KUVAT LASKEMINEN - PROFIILIT - 0SITTELUKUVlOI- - TILAVUUDET DEN MUODOSTAM. 

PIIRTURt7 

1 KUSTANNUS-
®SITTELU 

Kuva 21. Atk-avusteinen vesistösuunnitteluohjelmisto. 
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14 TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 
1 9 9 0 - 1 9 9 5 

1. Tutkimustoiminta 

Ympäristökatastrofien hallinnassa tarvittavien valmiuksien kehittäminen 	1989 - 1993 

(öljyn ja kemikaalien kulkeutumismallit, muiden ympäristökatastrofien 

ja nopeasti toteutettavien rakennushankkeiden vaikutusten ennakointi ja 
seuranta, "ympäristökarhukoplan" kokoaminen 

Merialueiden vesiensuojelun ja vesienkäytön suunnittelussa tarvittava 	1988 - 1992 
kolmiulotteisen mallin kehittäminen 

Kokonaisten jokivesistöjen vesiensuojelun ja vesienkäytön suunnitte- 	1989 - 1992 

lussa tarvittavien numeeristen mallien kehittäminen 

Pohjavesien korkeuden, virtausten ja laadun arvioinnissa tarvittavan 	1990 - 1993 

kolmiulotteisen mallin kehittäminen 

Metsätalouden aiheuttama kuormitus ja sen vähentäminen 	 1990 - 1995 

Järvien säännöstelyn kehittäminen ja säännösteltyjen järvien kunnostus 	1989 - 1992 

Arvokkaiden maankohoamisrantojen inventointi ja ranta- sekä vesi- 	1990 - 1995 

alueiden suojelua ja käytön suunnittelua palvelevat tutkimukset Perä-

meren rannikkoalueella 

Ilmakuvauksen hyväksikäyttö ympäristön kuntoarvion laatimisessa ja 	1990 - 1995 

käytön sekä suojelun suunnittelussa 

2. Yleisselvitvkset 

Siikajoen vesistön käytön, suojelun ja hoidon kehittämissuunnitelma 	1989 - 1991 

Iijoen tulvasuojelun yleissuunnitelma 	 1990 - 1993 

Lamujoen käytön kehittämissuunnitelma 	 1989 - 1991 

Peltojen kuivatustarveselvitys Pohjois-Pohjanmaalla 	 1989 - 1993 

Turvetuotannosta vapautuvien soiden jälkikäyttö 	 1992 - 1995 

Iijoen vesistön latvajärvien säännöstelyn kehittämisselvitys 	1989 - 1990 

3. Vesiensuoielusuunnitelmat 

Oulujoen vesiensuojelun yleissuunnitelma 	 1990 - 1991 

Pyhäjoen vesistön vesiensuojelun yleissuunnitelma 	 1990 - 1992 

Kuivaniemen edustan merialueen vedenlaatumallitarkastelut 	1990 - 1991 

Iijoen vesiensuojelun yleissuunnittelu 	 1991 - 1995 

Kuivajoen vesiensuojelun yleissuunnitelma 	 1991 - 1995 
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Kiiminkijoen vesiensuojeluopas 	 1990 

Maa-allastyyppisten kalankasvatuslaitosten kuormituksen vähentäminen 	1990 - 1995 

4. Vesihuollon yleisselvitykset 

Koillismaan täydentävät pohjavesiselvitykset, 	Pudasjärvi ym. 1988 	- 1991 

Pohjavesiselvitykset, 	Ylikiiminki ym. 1988 	- 1990 

Pohjavesiselvitykset, 	Yli-Ii 1989 	- 1991 

Pohjavesiselvitykset, 	Taivalkoski 1990 	- 1992 

Pudasjärven pohjavesiselvitykset, 	Pudasjärvi 1991 	- 1995 

Pohjavesiselvitykset, 	Rantsila ym. 1993 	- 1995 

Vesihuollon suunnittelu 1989 	- 1995 

Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus 1989 	- 1994 

Pohjavesien suojeluun liittyvät pv-selvitykset 1990 	- 1994 

Kuusamon taajamien jätevesien käsittely- ja purkupaikkaselvitys, 1991 	- 1993 
Kuusamo 

Pohjavesien suojelun yleissuunnittelu 1990 	- 1994 

5. Vedenhankinta 

Hanke Kustannus- Valtion Toteutus 

arvio osuus 
milj. 	mk milj. 	mk 

t 	Ruka - Kuusamo yhdysvesijohto, 	Kuusamo 4,8 2,75 1988 - 	1990 

1. 	Oulunsalon syöttövesijohto ja siirtoviemäri, 4,7 2,0 1990 - 	1991 

Oulunsalo 

1. 	Kuolio 	- 	Kurkijärvi yhdys- 	ja 	runkovesijohto, 5,5 3,0 1991 - 	1992 
Kuusamo 

3. Luohua - Alpua yhdysvesijohto, 	Ruukki 3,7 2,5 1990 - 	1991 

1. Haapaveden syöttövesijohto, 	Haapavesi 9,3 3,7 1990 - 	1992 

2. Yppäri 	- Kalajoki yhdysvesijohto, 	Pyhäjoki 2,7 1,5 1992 

1. 	Haukiputaan syöttövesijohto, 	Haukipudas 8,4 4,7 1991 - 	1993 

1. 	Meskusvaaran runkovesijohto, 	Kuusamo 1,0 0,6 1992 

t 	Kurenalan syöttövesijohto, 	Pudasjärvi 3,2 1,6 1989 - 	1990 
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Hanke 	 Kustannus- Valtion Toteutus 
arvio 	osuus 

milj. mk 	milj. mlc 

1, Taivalkoski 	- Tyrävaaran yhdysvesijohto, 	Taivalkoski 4,0 2,5 1993 - 	1994 

2. Työlaitos - Ruukki yhdysvesijohto, 	Ruukki 2,6 1,4 1993 - 	1994 

2. Keskikylä - Pirttikoski yhdysvesijohto, 	Pyhäjoki 1,8 1,2 1994 - 	1995 

2, Oulun syöttövesijohto, 	Pudasjärvi ym. 200,0 60,0 1993 - 	1995 

6, Vesiensuojelu, 	viemäröinti 

t Liminganlanden alueen siirtoviemärit, 	Liminka 12,0 2,0 1991 	- 1992 

3. Kuivaniemen siirtoviemäri, 	Kuivaniemi 3,0 2,0 1991 	- 1992 

2, Revonlanden siirtoviemäri, 	Ruukki 3,3 1,7 1991 	- 1993 

1, Lumijoen 	siirtovieinäri, 	Lumijoki 1,7 0,95 1993 	- 1994 

3, Alakylän siirtoviemäri, 	Haukipudas 3,0 2,0 1994 	- 1995 

1. Jätehuoltotyöt, 	Haukipudas 	yin. 5,0 2,5 1991 	- 1994 

7. Kunnostukset 

t Kiiminkijoen vesiretkeilyreitti, Haukipudas 

2. Yleisvesialueen saarten rantautumispaikat, 

Haukipudas 

1. Oijärven kunnostus, Kuivaniemi 

1. Jäälinjärven kunnostus, Kiiminki 

3. Kalimenojan suuosan ruoppaus, Haukipudas 

1. Kirkkosalmen kunnostus, Hailuoto 

1. Käylän Hietalahden kunnostus, Kuusamo 

2. Siikajokisuun ruoppaus, Siikajoki (II-vaihe) 

2. Pyhäjokisuun II-vaiheen kunnostus, Pyhäjoki 

1. Oulaistenkosken kunnostus, Oulainen 

3. Muhosjokisuun venesatama ja kunnostus, Muhos 

1. Hyttikosken ilmastuspato, Siikajoki 

0,74 0,4 1990 	- 1991 

0,5 0,5 1991 	- 1994 

1,0 1,0 1992 	- 1993 

3,6 1,8 1991 	- 1992 

0,75 0,47 1991 	- 1992 

2,5 2,5 1991 	- 1994 

0,9 0,5 1991 	- 1992 

1,25 0,85 1991 	- 1992 

4,0 2,4 1993 	- 1995 

0,62 0,28 1990 	- 1992 

3,0 1,5 1994 	- 1995 

2,0 2,0 1990 	- 1992 
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Hanke Kustannus- 
arvio 
milj. 	mk 

Valtion 
osuus 
milj. 	mk 

Toteutus 

3. 	Utalarven kirkonkylän vesialueen kunnostus, 1,5 0,75 1993 	- 1994 

Utajärvi 

3. 	Livojoen 	- 	Pärjänjoen vesiretkeilyreitti, 0,8 0,6 1992 	- 1994 

Pudasjärvi 

2. 	Haapajärven kunnostus, 	Haapavesi 6,0 3,0 1994 	- 1995 

2. 	Pikku-Kerojärven pohjapadon rakentaminen, 	Kuusamo 0,75 0,5 1991 	- 1992 

2. 	Ala-Maalismaan pohjapadot, 	Yli-Ii 10,0 5,0 1993 	- 1995 

1. Keski-Keron pohjapadon rakentaminen, 	Kuusamo 1,05 0,5 1992 	- 1993 

2. Polojärven pohjapadon rakentaminen, 0,5 0,3 1993 	- 1994 

Taivalkoski, 	Kuusamo 

3. Utajärven pohjoispuolisten altaiden virtaustilan 1,0 0,5 1990 - 1991 

parantaminen, 	Utajärvi 

1. 	Koillismaan moottorikelkkareitistö, 	Taivalkoski, 5,0 4,0 1990 - 	1994 

Pudasjärvi 	ym. 

3. 	Naisjärven kunnostus, 	Pudasjärvi 1,0 0,5 1993 - 	1994 

2. 	Kostonjärven venesataman rakentaminen, 	Taivalkoski 1,5 0,85 1991 - 	1992 

1. 	Venetpalon kuivan uoman kunnostus, 	Kärsämäki 0,75 0,4 1991 - 	1992 

2. 	Kiiminkijokisuun kunnossapitoruoppaus, 	Haukipudas 1,50 0,8 1991 - 	1992 

8. 	Uittojokien kunnostus 

t 	Pärjänjoen ja Kouvanjoen uittoväylien lakkauttaminen 1,5 1,5 1990 

ja entisöinti, 	Pudasjärvi 

t 	Naamankajoen uittoväylien lakkauttaminen ja 0,7 0,7 1990 

ja entisöinti, 	Pudasjärvi 

1. 	Livojoen uittoväylän lakkauttaminen ja 3,1 3,1 1990 - 	1992 

entisöinti, 	Pudasjärvi 

1. Loukusanjoen uittoväylän lakkauttaminen ja 0,5 0,5 1990 - 	1991 

entisöinti, 	Taivalkoski 

2. Siuruanjoen uittoväylän lakkauttaminen ja 2,5 2,5 1992 - 	1994 

entisöinti, 	Yli-Ii 

3. Kutinjoen uittoväylän lakkauttaminen ja 0,25 0,25 1991 

entisöinti, 	Taivalkoski 
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Hanke Kustannus- Valtion Toteutus 
arvio osuus 

milj. 	mk milj. 	mk 

3. Korpuanjoen uittoväylän lakkauttaminen ja 0,45 0,45 1991 - 	1992 
entisöinti, 	Taivalkoski 

3. Puhosjoen uittoväylän lakkauttaminen ja 1,0 1,0 1992 - 	1993 
entisöinti, 	Pudasjärvi 

3. Kostonjoen yläosan ja sen sivuvesistöjen uitto- 0,5 0,5 1992 - 	1993 
väylien lakkauttaminen ja entisöinti, 	Taivalkoski 

3. Kostonjoen pääväylän uittoväylän lakkauttaminen 4,0 4,0 1994 - 	1995 
ja entisöinti, 	Taivalkoski 

3. Korpijoen uittoväylän lakkauttaminen ja 0,2 0,2 1992 

entisöinti, 	Pudasjärvi 

3. Korvuanjoen uittoväylän lakkauttaminen ja 2,0 2,0 1993 - 	1994 
entisöinti, 	Taivalkoski 

3. Iijoen yläosan uittoväylän lakkauttaminen ja 2,0 2,0 1992 - 	1993 
entisöinti, 	Kuusamo 

3. Iijoen pääväylän uittoväylän lakkauttaminen, 	Ii 	ym. 2,0 2,0 1995 - 	1996 

3. Oulujoen pääväylän uittosännön muuttaminen, 	Oulu ym. 1,5 1,5 1992 - 

1. Uittojätteiden ja uittolaitteiden poisto Iijoen 2,5 2,5 - 	1993 

vesistöstä, 	Pudasjärvi ym. 

1. Perämeren rannikon haittaa ja vaaraa aiheuttavien 0,65 0,65 1990 - 	1991 
uittolaitteiden ja 	rakennelenien poistaminen 	tai 

muuttaminen, 	Oulunsalo, 	Haukipudas, 	Ii 

9.  Kalatalous 

1. Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen 25,0 25,0 1990 - 	1994 
saneeraus, 	Taivalkoski 

1. Pyhäjoen alaosan kalataloudellinen kunnostus, 5,0 5,0 1989 - 	1993 

Pyhäjoki 	yen. 

1. Viirretjärven luonnonravintolammikko, 	Pyhäjoki 2,9 2,9 1992 - 	1993 

10.  Tulvasuojelu 

t Tähjänjoen perkaus jne., 	Nerijärvi 8,4 8,4 - 	1990 

t Tyrnävän- ja Ängeslevänjoen järjestely, 	Tyrnävä 12,8 12,0 - 	1993 

1. Pyhäjoen tulvasuojeluun liittyvien pengerrysten 4,2 2,8 1991 - 	1995 

kuntoonpano, 	Oulainen yen. 
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Hanke Kustannus- 
arvio 

milj. 	mk 

Valtion 
osuus 

milj. 	mk 

Toteutus 

t 	Liminkaojan alaosan täydennysperkaus, Pyhäjoki 	1,3 1,3 1990 	- 	1991 

2. 	Muhosjoen yläosan järjestely, 	Muhos 4,8 4,8 1991 	- 	1994 

1. 	Yli-Iin tulvasuojelupengerrys, 	Yli-Ii 0,9 0,9 1991 	- 	1992 

11. 	Maankuivatus 	(peruskuivatus) 

Hanke Perkausta 	Hyötyalue Kustannusarvio 

(m) 	(ha) (mk) 

Avustus- la lainavaroin toteutettavat hankkeet 

Sarvisuonojan ja sivuhaarojen täydennys- 11 300 252,6 1 	145 000 

perkaus, 	Ruukki 

Tihisenojan täydennysperkaus, 	Utajärvi 4 800 122,7 435 000 

Pusanojan täydennysperkaus, 	Raahe 4 200 59,5 470 000 

Lusikkaojan täydennysperkaus, 	Pulkkila 9 900 227,0 810 000 

Isonnevanojan täydennysperkaus, 	Oulainen 7 200 122,0 769 000 

Sammalojan täydennysperkaus, 	Kärsämäki 6 170 144,5 705 000 

Ruotsinojan yläosan ja sivuhaarojen 13 300 498,8 1 	152 000 

täydennysperkaus, 	Liminka 

Myllyojan ja sivuhaarojen täydennys- 17 034 623,1 1 	224 700 

perkaus, 	Kempele 

Isonniitynojien täydennysperkaus, 	Lumijoki 23 500 499,3 3 	114 000 

Kurjennevanojan pengerrys ja pumppaamo, 580 20,0 460 000 

Oulainen 

Kurjennevanojan täydennysperkaus, 	Oulainen 3 800 108,9 320 000 

Kotirämeenojan täydennysperkaus, 	Oulainen 1 800 59,8 133 000 

Ryytinsuon pengerrys ja kuivatus, 	Haapavesi 2 600 87,3 820 000 

Kytökylän pengerrys ja kuivatus, 	Haapavesi 2 630 51,0 850 000 

Karsikasojan täydennysperkaus, 	Haapavesi 7 470 118,02 945 000 

Ohiojan täydennysperkaus, 	Oulainen 478 86,84 529 000 

Saukonojan täydennysperkaus, 	Oulainen 1 290 33,52 127 000 

Palvaojan täydennysperkaus, Ylikiiminki 6 010 117,20 424 000 
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Hanke 	 Perkausta 	Hyötyalue 	Kustannusarvio 

(m) 	(ha) 	(mk) 

Raja-, 	Linja- ja Ruuhkaojan täydennys- 6 580 345,5 667 000 
perkaus, 	Tyrnävä 

Rottaojan ja sen sivuhaarojen täydennys- 6 	101 104,9 408 000 
perkaus, 	Rantsila 

Salmiojan perkaus, 	Kempele, 	Oulunsalo 11 	400 276,8 751 000 

Osakashankkeet 

Kortteikonojan täydennysperkaus, 	Muhos 2 545 40,2 205 000 

Heponevan täydennysperkaus, 	Kestilä 1 900 21,9 134 000 

Vähäojan täydennysperkaus, 	Haapavesi 1 	750 39,93 148 000 

Uusjakohankkeet 

Isosuonojan täydennysperkaus, Merijärvi 	9 870 	204,80 	1 252 000 

Kohteen merkittävyys: 

1 : hyvin merkittävä 

2 = merkittävä 

3 : muu 

t = toteutettavana 



VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA 

1. Melanen, Matti (toim.): Julkaiseminen vesi- ja ympäristöhallinnossa. Hel-
sinki 1987. 

2. Heikkilä, Raimo: Kyrönjoen deltan sedimenttitutkimus 1983 - 1985. Helsinki 
1986. 

3. Nyman, Kurt; Anttila, Marja--Eliisa; Lax, Hans-Göran & Sarvala, Jouko: 
Koskien pohjaeläimistö jokien laatuluokittelun perustana. 
Nyman, Kurt; Anttila, Marja -Eliisa & Lax, Hans-Göran: Pohjaeläinnäytteen-
otto käsihaavilla virtaavasta vedestä. Helsinki 1986. 

4. Vesistöhankkeiden vaikutusten arviointi. Helsinki 1986. 
5. Talsi, Tuija: Porvoon edustan merialueen tila ja sen kehitys vuosina 1965 

- 1984. Helsinki 1987. 
6. Lax, Hans -Göran: Vattenkvalitet och longitudinell zonering hos makrozoo-

bentos i forsaysnitt i Malax å (västra Finland). Helsinki 1987. 
7. Korhonen, Markku & Oikari, Aimo: Järvisimpukka (Anodonta piscinalis) 

kloorifenolien ilmentäjänä Etelä-Saimaalla. Helsinki 1987. 
8. Pitkänen, Heikki; Kangas, Pentti; Miettinen, Veijo & Ekholm, Petri: The 

state of the Finnish coastal waters in 1979 - 1983. Helsinki 1987. 
9. Forsius, Martin: Suomen järvien alueellinen happarmuustilanne. Helsinki 

1987. 
10. Laikari, Hannu: Aktii_vilietepuhdistamon pystyselkeyttimen lietepatjan 

simulointimalli. Helsinki 1987, 
11. Palko, Jukka & Saari, Markus: Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella sijait-

sevan Storsjön järvikuivion happamat sulfaattirmaat. 
Palko, Jukka & Myllymaa, Urpo: Happamien sulfaattimaiden vesistövaikutuk-
sista, esimerkkinä Limingan Tupoksen täydennyskuivatusalue. 
Palko, Jukka; Räsänen, Matti & Alasaarela, Erkki: Luodon-Öjanjärven 
valuma-alueen maaperän ja vesistön happamuuskartoitus. Helsinki 1987. 

12. Eloranta, Pertti: Hapro-projektin perifytonleviä koskevat tutkimukset vv. 
1984 - 1985. 
Huttunen, Pertti.; Hovi, Arto & Hämäläinen, Heikki: Virtaavien vesien 
pohjaeläimet ja happamoituminen. 
Kortelainen, Pirkko: Orgaanisen aineen vaikutus pintavesien happamuuteen 
- kirjallisuusselvitys. Helsinki 1987. 

13. Nenonen, Marjaleena (toim.): Kemijärven tila ja kalatalous. Helsinki 1987. 
14. Manninen, Pertti: Gonyostomum semen (Ehrenb.) Dies. Raphidophyceae kannan 

tiheys ja elinolosuhteet hurmuspitoisissa lammissa. Helsinki 1987. 
15. Vesihuoltolaitokset 31.12.1986. Helsinki 1987. 
16. Nybom, Carita: Vesikasvien poiston koetoiminta vuosina 1972 - 1986. 

Helsinki 1988. 
17. Lax, Hans-Göran & Vai.nio, Taru: Återhämtning hos makrozoobentos i 

littoralen och på mjukbotten efter Eira olyckan. 
Lax, Hans-Göran & Vainio, Taru: Akvarietest av responsen på olja och 
dispergeringsmedel hos Lymnaea peregra (mollusca). 
Lax, Hans-Göran & Vainio, Taru: Raakaöljyn vaikutus Lymnaea peregran 
käyttäytymiseen akvaariokokeen perusteella. Helsinki 1988. 

18. Heikkinen, Kaisa & Alasaarela, Erkki: Happamoituneiden vesistöjen 
neutralointi - kirjallisuuskatsaus. Helsinki 1988. 

19. Palko, Jukka: Happamien sulfaattimaiden kuivatus ja kalkitus Lirmingan 
koekentällä 1984 - 1987. Helsinki 1988. 

20. Vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuuden luokittaminen. Helsinki 1988. 
21. Palko, Jukka; Merilä, Eero & Heino, Soini: Maankuivatuksen suunnittelu 

happamilla sulfaattimailla. Helsinki 1988. 
22. Pitkänen, Heikki; Puolanne, Juhani; Pietarila, Matti; Lääne, Ain; Loigu, 

Enn; Kuslap, Peep & Raia, Tiiu: Pollution load on the Gulf of Finland in 
1982 -- 1984. Helsinki 1988. 

23. Airila, Jukka: Bishopin vakavuuslaskentamenetelmän integraaliratkaisu ja 
minimivarmuuskertoimen määrääminen gradienttimenetelmällä. Helsinki 
1988. 



24. Lätti, Mervi: Vesiensuojelu ja kansanliikkeet. Helsinki 1988. 
25. Hynninen, Pekka: Veden laadun kehityksestä Kiiminkijoessa vuosina 1971 - 

1985. Helsinki 1988. 
26. Ruoppa, Marja & Ojala, Tiina: Ahventutkimukset Outokumpu Oy:n Kokkolan 

tehtaiden edustan merialueella vuosina 1984 ja 1985. 
Nakari, Tarja & Ruoppa, Marja: Tervakoski Oy:n jätevesien vaikutuksista 
seeprakalan mätiin ja kuoriutuneisiin poikasiin sekä kirjolohien elintoi-
mintoihin. 
Rekolainen, Seppo & Kauppi, Lea: Arvio Maatalous 2000 -komitean esittä-
mien toimenpiteiden vaikutuksista ympäristöön. 
Pitkänen, Heikki & Kettunen, Ilppo: Sorannoston vaikutukset rannikkove-
sialueen tilaan: itäisen Suomenlahden, erityisesti Pyhtään edustan 
vedenlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät. Helsinki 1988. 

27. Heinonen, Pertti & Hongell, Harri: Oulun läänin Pyhäjärven rehevöitymi-
nen kesällä 1985. 
Ranta, Eeva: Kuorasjärven ja Iso-Allasjärven vesikasvillisuus vuonna 
1984. Helsinki 1988. 

28. Vesihuoltolaitokset 31.12.1987. Helsinki 1988. 
29. Reinikainen, Asta: Bioroottorit ja biosuodin asumisjäteveden käsittelys-

sä. Helsinki 1988. 
30. Nyroos, Hannele: Veden laadun arviointi vesiensuojelun suunnittelussa. 

Helsinki 1988. 
31. Heitto, Lauri: Vesikasvit ja ilmaperäinen happamoituminen suomalaisissa 

metsä järvissä. 
Huttunen, Pertti & Hämäläinen, Heikki: Purojen minimi-pH:n ennustaminen 
pohjaeläinten avulla. 
Meriläinen, Jarmo & Hynynen, Juhani: Happamien ja happamoitumiselle 
herkkien metsäjärvien pohjaeläimistö. 
Turkia, Jaana: Sedimentin piilevät ja järvien happamoituminen. 
Helsinki 1989. 

32. Mononen, Paula: Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehtaan erityis-
haittavaikutukset Lieksanjoessa. 
Nakari, Tarja & Miettinen, Veijo: Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken karton-
kitehtaan jätevesien vaikutuksista 2-kesäisten kirjolohien (Saluro 
Gairdneri R.) elintoimintoihin ja vesikirpun (Daphnia Magna L.) poikas-
ten elinkykyyn. Helsinki 1989. 

33. Lehtonen, Kari: Öljyn ja dispersantin vaikutuksista Merenkurkun sinisim-
pukoihin. Helsinki 1989. 

34. Lakso, Esko; Lindroos, Sirpa & Weppling, Kjell: Neutralointiohjeet 
happamien sulfaattimaiden valumavesille. Helsinki 1989. 

35. Kännö, Sakari & Salonen, Erno: Kalastus, kalakannat ja istutusten 
vaikutukset Kemijoen rakentamattomassa latvaosassa Savukoskella vuosina 
1979 - 1985. 
Kännö, Sakari & Anttinen, Pertti: Kemijoen vesistön suurimpien jokien 
kalataloudellinen tila 1980-luvun alkupuolella. Helsinki 1989. 

36. Marja-aho, Jari & Koskinen, Kirsti: Turvetuotannon vesistövaikutukset. 
Helsinki 1989. 

37. Siirala, Maisa (toim.): Tammisaaren saaristoprojekti. Helsinki 1989. 
38. Mäkinen, Päivi: Happamoituminen ja hapan pohjavesi haja-asutusalueiden 

vesihuollon ongelmana. Helsinki 1989. 
39. Vesilaitosten veden laatu vuonna 1987. Helsinki 1989. 
40. Tolonen, Eira & Myllymaa, Urpo: Kiiminkijoen vesistöalueen järvien tila 

ja käyttökelpoisuusluokitus. Helsinki 1989. 
41. Siuntionjokineuvottelukunta: Siuntionjoen vesistön käytön ja suojelun 

yleissuunnitelma. Helsinki 1989. 
42. Vilhunen, Oili: Hankoa ympäröivän merialueen tila vuosina 1976 - 1986. 

Helsinki 1989. 
43. Vantaanjoen vesistön vesiensuojelun toimenpideohjelma. Helsinki 1990. 
44. Jeltsch, Ulrich: Saastuneiden maa-alueiden kunnostus. Helsinki 1990. 

45. Avohakkuun ja metsäojituksen vaikutukset purovesien laatuun Nurmes-
tutkimuksessa. 



70 

46. Heikkilä, Raimo: Vaasan läänin uhanalaiset suokasvit. Helsinki 1990. 
47. Korkka-Niemi, Kirsti: Tutkimus kaivovesien happamoitumisesta Suomessa. 

Helsinki 1990. 
48. Kauppi, Lea; Sandman, Olavi; Knuuttila,Seppo; Eskonen, Kristiina; Liehu, 

Anita; Luokkanen, Sinikka & Niemi, Maarit: Maankäytön merkitys vesien käy-
tölle haitallisten sinileväkukintojen esiintymisessä. Helsinki 1990. 

49. Heikkinen, Kaisa & Visuri, Anna: Orgaanisten aineiden merkityksestä ja 
pidättymisestä virtaavan veden ekosysteemissä. 
Heikkinen, Kaisa & Visuri, Anna: Turvetuotannon typpikuormituksen vaiku-
tuksista virtaavissa vesissä. Helsinki 1990. 

50. Pitkänen, Heikki; Kangas, Pentti; Sarkkula, Juha; Lepistö, Liisa; Häll-
fors, Guy & Kauppila, Pirkko: veden laatu ja rehevyys Itäisellä Suomen-
landella. Raportti vuosien 1987 - 88 tutkimuksista. Helsinki 1990. 

51. Hirvi, Juha-Pekka (toim.) : Suomenlahden öljyvahinko 1987. Helsinki 1990. 
52. Levinen, Riitta: Puhdistamolietteen viljelykäytön edellytykset. Helsin-

ki 1990. 
53. Niemi, Reino A: Makrofyytit vesien tilan seurannassa. Helsinki 1990. 
54. Lammassaari, Veikko: Uitto ja sen vesistövaikutukset. Helsinki 1990. 
55. Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin toiminnan suuntaviivat 1990-luvun 

alkupuoliskolla. Helsinki 1990. 
56. Perälä, Jaakko & Reuna, Marja: Lumen vesiarvojen alueellinen vaihtelu 

Suomessa. Helsinki 1990. 
57. Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen. Helsinki 1990. 
58. Puustinen, Jukka: Typen merkitys rannikkovesien rehevöitymisessä. Helsin-

ki 1990. 





ISBN 951-47-3725-3 
ISSN 0786-9592 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Tyhjä sivu
	Tyhjä sivu

