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JOHDÄNTO

1.1 VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINTO

Vesi- ja ympäristöhallinnon muodostavat vesi- ja ympäristö-

hallitus sekä 13 sen alaista vesi- ja ympäristöpiiriä.

Hallinnon tehtävänä on maamme vesien käytön, hoidon ja

suojelun, vesien aiheuttamien vahinkojen ja haittojen torjun

nan, vesien ja muun ympäristön tutkimuksen sekä ympäristön

hoidon edistäminen.

Vesi- ja ympäristöhallinto toimii ympäristöministeriön

alaisena. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa kuitenkin

mm. vedenhankintaan ja viemäröintiin, tulvasuojeluun sekä

maankuivatukseen liittyvien asioiden hoitoa vesi- ja ympä

ristöhallinnossa.

1.2 VESIEN- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUS

Tammikuun 17. pnä 1986 annetun lain (laki vesi- ja ympäris

töhallinnosta 24/86) mukaan vesi- ja ympäristöhallinnon

tulee yhtenä tehtävänään edistää ja suorittaa vesien ja

muun ympäristön tutkimusta sekä tehdä selvityksiä ympäristön

tilasta ja seurata ympäristön tilan muutoksia (sikäli kuin

nämä tehtävät eivät kuulu muulle viranomaiselle).

Tehtävänsä perusteella vesi- ja ympäristöhallinto seuraa

vesivarojen määrän ja laadun muutoksia sekä tekee monipuo

lista veden kiertokulkuun, vesistöjen ja merialueiden tilaan,

kemikaaleihin, vesi- ja jätehuoltoon sekä maa- ja vesira

kenteisiin kohdistuvaa tutkimusta. Kiinteät tutkimusvoima

varat suunnataan etupäässä hallintoa palvelevaan tutkimus-

ja kehitystyöhön. Tutkimuskapasiteettia on pyritty varaamaan

mm. äkillisesti ilmaantuvia tutkimustarpeita varten.

Vesi- ja ympäristöhallituksessa on tutkimustehtäviä varten

osaston asemassa toimiva vesien- ja ympäristöntutkimuslai

tos. Pääosa vesi- ja ympäristöpiirien tutkimuksesta tehdään

niiden tutkimuksen toimialoilla. Tutkimuslaitoksella ja

kullakin vesi- ja ympäristöpiirillä on laboratorio vesi-

ja muiden ympäristönäytteiden analysointia varten.

1.3 TUTKIMUSOHJELMÄN VÄLMISTELU JA KÄSITTELY

Vesi- ja ympäristöhallinnon vuoden 1988 tutkimusohjelma on

valmisteltu ympäristöministeriön antamien yleisohj eiden

pohjalta kiinteässä yhteistyössä ministeriön kanssa (liite

1). Tutkimuslaitoksen ohjelmaa varten ovat vesi- ja ympä

ristöhallinnon eri yksiköt tehneet esityksensä uusiksi

hankkeiksi (liite 2). Vesi- ja ympäristöpiirit ovat omia

ohjelmiaan valmistellessaan neuvotelleet lääninhallitusten

kanssa. Ympäristöministeriössä vesi- ja ympäristöhallinnon

tutkimusohjelmaluonnos on käsitelty yhdessä sitomattomien

ympäristöntutkimusmäärärahojen hankesuunnitelmaluonnoksen

kanssa.

Vesi- ja ympäristöhallituksen kollegio on istunnossaan

2.2.1988 hyväksynyt käsillä olevassa julkaisun osassa

määriteltävät yleislinjat vuoden 1988 tutkimustoiminnalle.
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Vesi- ja ympäristöpiirien yksityiskohtaiset tutkimusohjelmat
on kasitelty ja hyväksytty piireissä

Käsillä oleva julkaisun osa sisä1tä kuvauksen vesien- ja
ymparistöntutkimuslaitoksen ja eri vesi- ja ympäristöpiirien
tutkimustoiminnan tavoitteista, tehtavien painottumisesta
seka tutkimuksen voimavaroista ja rahoituksesta Tutkimus-
laitoksen tutkimushankkeet ja piirien valtakunnallisesti
merkittävät hankkeet kuvataan yksityiskohtaisesti julkaisun
osassa “Hankekuvaukset”

Piirien muut tutkimushankkeet esitetään nijdn yksityiskoh
taisissa tutkimusohjelmissa Vesi- ja ymparistohallituksen
osastojen tutkimus- ja kehitystyoksi rinnastettava toiminta
kuvataan vesi- ja ymparistohallinnon suunnitteluohjelmassa
Vesiensuoj elumaksuilla rahoitettavat tutkimukset selostetaan
piirien tutkimusohjelmissa Nama tutkimukset sisältyvät
myos tutkimuslaitoksen ohjelmaan siltä osin kuin laitos
niihin osallistuu

2 VESIEN- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUS
LAITOKSEN TUTKIMUSOHJELMA 1988

2 . 1 TUTKIMUSYHTEISTYÖ

Tutkimusohj elman valmisteluprosessi varmistaa toiminnan
tarkoituksenmukaisen yhteensovittamisen vesi- ja ymparistö
hallinnossa seka ministerioiden (YM, MMM) ja laaninhallinnon
tutkimustarpeiden huomioonoton

Hallinnon ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen
kanssa tehtavan tutkimusyhteistyon merkitys on jatkuvasti
kasvanut Yhteistyo palvelee samalla valtakunnallista ja
alueellista tutkimuksen koordinointia Tata tarkoitusta
varten vesi- ja ymparistohallituksella on yhteistyosopimus
ja sen nojalla yhteishankkeita Geologian tutkimuskeskuksen,
Ilmatieteen laitoksen, maanmittaushallituksen, Merentutki
muslaitoksen, Suomen Kaupunkiliiton ja Valtion teknillisen
tutkimuskeskuksen kanssa Paitsi ymparistöministerion
kanssa on yhteisia tutkimuksia lisaksi mm kauppa- ja
teol lisuusministerion, Maatalouden tutkimuskeskuksen,
Metsantutkimuslaitoksen, Oy Keskuslaboratorio Ab n, Riista-
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seka Valtion tietokone-
keskuksen kanssa0

Kotimaisen yhteistoiminnan ohella on kansainvälisellä
tutkimusyhteistyolla tarkea merkitys laitoksen toiminnassa
Painoalueena on naapurimaiden kanssa ja toisaalta Itameren
piirissa tehtava yhteistyo Vesi- ja ymparistohallitus on
ohjelmavuonna paajarjestajana kahdessa laajassa hydrologisen
alan kokouksessa (International Symposium on the Hydrology
of Wetlands, Nordisk hydrologisk konferens) Kansainvälista
yhteistoimintaa pyritaan laajentamaan erityisesti jatehuollon
ja kemikaalien tutkimuksessa
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2.2 TUTKIMUSTEHTÄVIEN PÄINOTTUMINEN

Tutkimuksen lohkot ja painoalat. Tutkimustoimintaa suunni
teltaessa on viime vuosina yhä enemmän pyritty laajoihin,
aiheeltaan ja tavoitteiltaan selkeästi määriteltyihin ja
ajallisesti rajattuihin tutkimuskokonaisuuksiin. Tätä
suuntausta on noudatettu myös vuoden 1988 ohjelmassa.
Jatkuvasti lisääntyvien tutkimustarpeiden johdosta vesien-
ja ympäristöntutkimuslaitoksen hankkeiden määrä on silti
huomattava, kaikkiaan 153 (hyt: 48, vet: 53, ttt: 26, lab:
26; taulukko 1). Laitoksen tutkimustehtävien luonteesta
johtuen huomattava osa ohjelmasta on vuodesta toiseen
jatkuvaa (ns. seurantatoiminta).

Tehtävien sisällön ja toiminnan tavoitteiden perusteella
laitoksen tutkimus voidaan jakaa neljään lohkoon:
- vesivaroj en seurantatoiminta (seurannat, tietoj ärj estelmät)
- tutkimustoiminta (varsinainen tutkimus)
- tutkimuspalvelut
- kehittämistoiminta.

Tutkimuksen painoaloja (tutkimuskokonaisuudet, jotka vievät
paljon voimavaroja tai joiden merkitys kasvaa lähitulevai
suudessa; liite 3) ovat
- seurantatoiminta
- maa- ja pohjavesitutkimus
- ilman epäpuhtauksien vesistövaikutusten tutkimus
- muun hajakuormituksen tutkimus
- jätehuollon ja kemikaalien tutkimus
- mallitutkimus.

Seurantatoiminta. Vesivarojen (vesistöt, maa- ja kallioperän
vedet, rannikkovedet) määrän ja tilan seuranta on edelleen
vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen (ja vesi- ja ympä
ristöpiirien tutkimusyksikköjen) päätehtävä, joka sitoo
huomattavan osan voimavaroista (taulukot 2 - 5). Seurannan
tulokset ovat välttämätön perusta vesien käytön suunnitte
lulle sekä vesivarojen suojelulle ja hoidolle. Seuranta-
tietojen arvo kasvaa jatkuvasti. Aineisto tallennetaan
vesi- ja ympäristöhallituksessa atk-rekistereihin, joihin
kaikilla vesi- ja ympäristöhallinnon yksiköillä on yhteys.

Vesien tilan seurannan tehostamiseksi on kehitteillä kolme
uutta seurantaverkkoa, joista keskeinen on pohjoismaisena
yhteishankkeena toteutettava luonnontilaisten valuma-alueiden
yhdennetty seuranta. Biologista seurantaa ja ympäristö
myrkkyseurantaa lisätään.

Maa- ja pohjavesitutkimus. Vuoden 1985 pohjavesiprojektin
loppuraportin esityksiin perustuen vesihallitus asetti
1986 projektille johtoryhmän kolmeksi vuodeksi. Sen tehtä
vänä on edistää pohjavesiohjelmien toteutumista. Haja-asu
tuksen vedenhankinnan kehittämisproj ektille myönnettiinkin
budjettivaroja jo 1987; samalla lisättiin määrärahoja
pohjavesien suojelu- ja valvontatehtäviin.

Vesi- ja ympäristöhallinnon suorittama pohjavesien seuranta

ja perustutkimus tuottavat perustietoja (vesitaseet, pohja

vesien laatu, pohj avesimallit jne.), jotka tukevat pohja

vesiproj ektin tavoitteiden saavuttamista. Soveltava
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Taulukko 1. Vesien- ja ympristöntutkimualaitoksen tutkimustehtävät ja ttkimushankkelden määrä v. 1988.

(Hankkeiden yks.koht. kuvaus julkaisun osassa “Hankekuvaukset”.)

Tutkimustehtava Hankkeiden määrä (kpl)

(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt lab VYL yht.

(541)

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT 4

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva tutkimus

3.2 Rakentamista palveleva tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk.

Ulkopuolisia palveleva tutkimus

Vesilaboratoriopalvelukset (ml. maastotyö)

Maalaboratoriopalvelukset

5 YLEISHALLINTO

(540

Yhteensä 48 53 26 26 153

1 2 3
SKP sisäinen kirjanpito; Palvelee myös lohkoa 1.4; Palvelevat lohkoja 2.1.2,

4
Proj. 556.4 — 5, 557.3

2.1.3 ja 2.2;

1 SEURANTATOIMINTA

(542)

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta

1.2 Vesistöjen tilan seuranta

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

16 22 3 4,1

2
16 1

14 } 1

5

1

3

3
28 25 24 10 87

28 22 14

28

22

‘4

3 6

5

3 1

4

2 8 14

1

1

1

5 11

3.5

3.6

3.7

4 KEHITTÄMISTOIMINTA 6

(549)

1
4

3
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Taulukko 2. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen v. 1988 ohjelman työvuosien käyttösuunnitelma: VYH:n

budjetilla rahoitettava osuus. 1 tutkijatyövuodet, II = muut työvuodet. Vuosilomiin ja koulutukseen

käytettävä aika sisältyy tehtäväkohtaisiin työvuosiin.

Tehtävä Työvuodet (v) 3akauma
.L

(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt lab VYL.ykp VYL yht. ()

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

A TUTKIMUSTEHTÄVÄT 20,1 29,2 20.0 11,6 12,7 14,5 6,5 20,0 0,9 1,0 60.2 76.3

(54)

1 SEURANTATOIMINTA 8,9 20,4 10,8 5,5 1.0 7,5 20,7 33,4 33 43

(542)

1.1 Hydrologinen havainto-
2

toiminta 8,9 20,4 0,1 2,0

1.2 Vesistöjen tilan

seuranta 5.6 5.1 0,2 2,3

1.3 Rannikkovesien tilan

seuranta 3,9 0.2 0,1 1.4

1.4 Pohjavesien laadun

seuranta

1.5 Sadevesien laadun

seuranta 0,6 1,8

1.6 Muu ympäristön tilan

seuranta 1,3 0,2

2 TUTKIMUSTOIMINTA 8,1 1.7 7,2 2.7 9,0 3,5 2,0 6.4 26.3 14,3 42 19

(541)

2.1 Vesientutkimus 8.1 1,7 6,6 2,3 4,5 2,3 1.6 4,7 20,8 11,1 33 14

2.1.1 Hydrologinen tutkimus 8.1 1.7

2.1.2 Vesien tilan ja veden

laadun tutkimus 6.6 2,4 1,6 4,7

2.1.3 Tekninen tutkimus 4,5 2.3

2.1.4 Muu vesientutkimus

2.2 Jätehuollon ja kemikaa

lien tutkimus 0.6 0,3 2.0 0.3 0,4 1,7 3,0 2,3 5 3

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 1,8 0,3 0,4 1,7

2.2.2 Kemikaalien tutkimus 0.6 0,3 0,2

2.3 Maatutkimus ja raken

teiden tutkimus 2,5 0,9

2.4 Muu tutkimus



12

Taulukko 2. (Jatkuu)

Tehtävä Työvuodet (v) Jakauma
1

(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt 1*5 VYL.ykp VYL yht. ()
1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

3 TUTKIMUSPALVELUT 2.0 0,8 1.8 5.0 1.Ö 2.3 4,8 8.1 7 11

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palvelevä

tutkimus 1.8 2.0

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoi

toa ja kunn.pitoa pälv.

tutk.

3.5 Ulkopuolisia pälveleva

tutkimus 2.0 0.8

3.6 Vesilaboratorio

palvelukset 1.0 2.3

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratorio

pälvelukset 3.0

4 KEHITTÄMISTOIMINTA 1.0 1.4 1.5 1,8 2.5 3,2 4 4

(549)

5 YLEISHALLINTO 1,1 6,3 1.0 2.0 1,9 6.0 1.0 2,0 0.9 1.0 5.9 17,3 9 22

(540)

5.1 Johtamistehtävät 1,0 1,0 1,0 1.0 0.9

5.2 Toiminnan suunnittelu

ja kehittäminen 0,1 0.4 0.9

5.3 Toimistopalvelut ,9 2.0 6,0 2,0 1,0

3 4
8 MUUT TEHTÄVÄT 1.4 0,8 0.8 0.5 0,1 2,8 0.8 5

Yhteensä 21,5 30,0 20,0 11.6 13.5 14.5 7,0 20.0 1.0 1,063 77 100 100

1 2 3
Laitoksen joht. ja os.siht; Ei sisällä haväitsijoiden (n. 1 000 hlöä) työmikaa; VYH:n uut tehtävät;

4
Hakuninmaan laboratorion rakentaminen
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Taulukko 3. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen v. 1988 ohjelman työvuosien käyttösuunnitelma: VYH:n

budjetin ulkopuolisista lähteistä rahoitettava osuus.

Tehtävä Työvuodet (v) Jakauma

(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt lab VYL yht. ()
1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

1 SEURANTATOIMINTA 0,8 0.4 0,8 0,4 5 6

(542)

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta

1.2 Vesistöjen tilan seuranta 0,8

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta 0,4

2 TUTKIMUSTOIMINTA 2,0 8,6 2,3 2,4 3,2 0,7 0,3 13,7 5,8 95 94

(541)

2.1 Vesientutkimus 2.0 8,6 2,3 0,3 0,7 0,3 11,3 2.9 78 46

2.1.1 Hydrologinen tutkimus 2,0

2.1.2 Vesien tilan ja veden laadun

tutkimus 8,6 2,3 0,7 0,3

2.1.3 Tekninen tutkimus 0,3

2.1.4 Muu vesientutkimus

2.2 Jätehuollon ja kemikaalien

tutkimus 2,4 2,9 2,4 2.9 16 46

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 2,4 2,1

2.2.2 Kemikaalien tutkimus 0,8

2.3 Maatutkimus ja rakenteiden

tutkimus

2.4 Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva tutkimus

3.2 Rakentamista palveleva tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3. 6 Vesilaboratoriopalvelukset

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

Yhteensä 2,0 9,4 2.3 2.4 3.2 0,7 0,7 14 6,2 100 100
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Taulukko 4. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen v. 1988 ohjelman vaatima rahöitus. lyövuosien käyttö

taulukkojen 2 ja 3 mukainen. = tutkijoiden palkkamenot. II = muun henkilökunnän palkkämenot, III =

muut menot (eivät sisällä laitoksen ulkopuolisia VYH:n hallintomenoja, vuokria tms. laitöksälle kohdista

mattomia menoja).

Tehtävä Menot (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt

1 II III yht. 1 II III yht. 1 II III yht.

A TUTKIMUSTEHTÄVÄT 3229 5271 3245 11745 3262 1002 2700 6964 2351 1466 2329 6146

(54)

1
1 SEURANTATOIMINTA 1271 4500 2700 8471 1179 459 1260 2898

(542)

1.1 Hydrologinen havainto-
1

toiminta 1271 4500 2700 8471

1.2 Vesistöjen tilan seu

ranta 650 431 478 1559

1.3 Rannikkovesien tilan

seuranta 394 14 271 679

1.4 Pohjavesien laadun

seuranta

1.5 Sadevesien laadun seu

ranta

1.6 Muu ympäristön tilan

seuranta 135 14 511 660

2 TUTKIMUSTOIMINTA 1442 149 425 2016 1778 311 1340 329 1677 549 2179 4405

(541)

2.1 Vesientutkimus 1442 149 425 2016 1708 290 1226 3224 746 213 1500 2461

2.1.1 Hydrologinen tutkimus 1442 149 425 2016

2.1.2 Vesien tilan ja veden

laadun tutkimus 1708 20 1226 3224

2.1.3 Tekninen tutkimus 748 213 1500 2461

2.1.4 Muu vesientutkimus

2.2 Jätehuollon ja kemikaa

lien tutkimus 70 21 114 205 537 250 559 1346

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 512 180 559 1251

2.2.2 Kemikaalien tutkimus 70 21 114 Ö5 25 70 95

2.3 Maatutkimus ja rakentei

den tutkimös 392 86 120 598

2.4 Muu tutkimus



Taulukko 4. (Jatkuu)

Tehtävä Menot (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt

1 II III yht. 1 II III yht. 1 II III yht.

3 TUTKIMUSPALVELUT 286 70 100 456 296 435 50 783

(543+544÷545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva

tutkimus 298 190 30 518

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä.

hoitoa Ja kunn.pitoa

palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva 286 70 100 456

tutkimus

3 . 6 Vesilaboratoriopalveluk

set (ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratorio

palvelukset ‘245 20 265

4 KEHITTÄMISTOIMINTA 105 112 100 317

(549)

5 YLEISHALLINTO 230 552 20 802 200 120 320 376 482 100 958

(540)

5.1 Johtamistehtävät 216 216 200 200 226 226

5.2 Toiminnan suunnittelu

Ja kehittäminen 14 35 49 150 150

5.3 Toimistopalvelut 517 20 537 120 120 482 100 582

B MUUT TEHTÄVÄT 200 70 270 68 68

Yhteensä 3429 5341 3245 12015 3262 1002 2700 6964 2419 1466 2329 6214

15
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Taulukko 4. (Jatkuu)

Tehtävä Z.Menot (10Gtflk.. Menojen

(SKP:n tilikoodi) 1ab VYL.ykp YI yht. jakäuma

1 II III yht.• 1 II I1I kak.meno.t (1+11+111) (%)

A TUTKIMUSTEHTÄVÄT 1005 1787 2000 4792 240 110 50 400 30047

(54)

1 SEURANI’ATOIMINTA 140 682 605 i427 12796 42

(542)

1.1 Hydrologinen lia

vaintotoiminta 14 173 138 25

1.2 Vesistöjen tilan

seuranta 28 199 167 94

1.3 Rannikkovesien

tilan seuranta 14 121 99 234

1.4 Pohjavesien laa

dun seuranta

1.5 Sadevesien laadun

seuranta 84 189 201 474

1.6 Muu ympäristön

tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA 376 578 772 172 11576 38

(541)

2.1 Vesientutkimus 320 431 608 1359 9060 29

2.1.1 Hydrologinen tut—

k i mu s

2.1.2 Vesien tilan ja

veden laadun

tutkimus 320 431 608 139

2.1.3 Tekninen tutkimus

2.1.4 Muu vesien-

tutkimus

2.2 Jätehuollon ja

kemikaalien

tutkimus 56 147 164 67 1918 6

2.2.1 Jätehuollon tut

kimus 56 147 164 367

2.2.2 Kemikaalien tut

kimus

2.3 Maatutkimus ja

rakenteiden

tutkimus

2.4 Muu tutkimus



Taulukko 4. (Jatkuu)

Tehtävä Menot (1 000 mk) Menojen

(SKP:n tilikoodi) lah VYL.ykp VYL yht. jakauma

1 II III yht. 1 II III yht. kok.menot (1+11+111) ()

3 TUTKIMUSPALVELUT 140 199 417 756 J995 6

(543÷544+545+546)

3.1 Suunnittelua pal

veleva tutkimus

3.2 Rakentamista pal

veleva tutkimus

3.3 Valvontaa palve

leva tutkimus

3.4 Vesistöjen käyt

töä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv.

tutk.

3.5 Ulkopuolisia pal

veleva tutkimus

3.6 Vesilaboratorio

palvelukset (ml.

maastotyö) 140 199 417 756

3.7 Maalaboratorio

palvelukset

4 KEHITTÄMIS

TOIMINTA 209 155 206 570 887 3

(549)

5 YLEISHALLINTO 140 173 313 240 110 50 400 2793 9

(540)

5.1 Johtamistehtävät 140 140 240 240

5.2 Toiminnan suun

nittelu ja ke

hittäminen

5.3 Toimistopalvelut 173 173 110 50 160

5 MUUT TEHTÄVÄT 70 70 40 60 100 508 2

Yhteensä 1075 1787 2000 4862 280 110 110 500 30555 100

1 4
Havaintopalkkiot 2,71 milj. mk; Ilman kalustomomentilta tulevaa rahoitusta

17
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Taulukko 5. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen v. 1988 ohjelman rahoitussuunnitelma. Ä • VYR:n

budjettirahoitus, 3 = VYH:n budjetin ulkopuolinen rahoitus.

Tehtävä Rahoitustarve (1 000 mk)
(SKP:n tilikoodi) hyt vet ttt

A 3 A B A B

A TUTKIMUSTEHTÄVÄT

(54)

11390 355 3637 3327 3757 2389

1 SEURANTATOIMINTA

(542)

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta

1.2 Vesistöjen tilan seuranta

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

1002 557

679

2 TUTKIMUSTOIMINTA

(541)

1661 355 1239 2190 2016 2389

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan Ja veden laadun tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva tutkimus

3.2 Rakentamista palveleva tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3.6 Yesilaboratoriopalvelukset (ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

5 YLEISHALLINTO

(540)

5.1 Johtamistehtävät

5.2 Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

5.3 Toimistopalvelut

3 MUUT TEHTÄVÄT

1661 355 1034 2190 1157 1304

1661 355

1034 2190

1157 1304

205 361 985

336 915

205 25 70

498 100

270 68

8471 1761 1137

8471

80 580

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

456

456

317

802 320

216 200

49

537 120

783

518

265

958

226

150

582

Yhteensä 1166.0 355 3637 3327 3825 2389
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Tehtävä Rahoitustarve (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) lab VYL.ykp VYL yht.

A 3 A 3 A 3

A TUTKIMUSTEHTÄVÄT 4661 131 400 23845 6202

(54)

1 SEURANTATOIMINTA 1377 50 11609 1187

(542)

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta 325

1.2 Vesistöjen tilan seuranta 394

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta 234

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta 424 50

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA 1645 81 6561 5015

(541)

2.1 Vesientutkimus 1278 81 5130 3930

2.1.1 Hydrologinen tutkimus

2.1.2 Vesien tilan ja veden laadun tutkimus 1278 81

2.1.3 Tekninen tutkimus

2.1.4 Muu vesientutkimus

2.2 Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus 367 933 985

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 367

2.2.2 Kemikaalien tutkimus

2.3 Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

2.4 Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT 756 1995

(543+544÷545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva tutkimus

3.2 Rakentamista palveleva tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3.6 Vesilaboratoriopalvelukset (ml. maastotyö) 756

3 . 7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA 570 887

(549)

5 YLEISHALLINTO 313 400 2793

(540)

5.1 Johtamistehtävät 140 240

5.2 Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

5.3 Toimistopalvelut 173 160

B MUUT TEHTÄVÄT 70 100 508

Yhteensä 4731 131 500 24353 6202
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tutkimus painottuu haja-asutuksen vedenhankinnan sekä
pohjavesien suojelun ja valvonnan tarpeiden mukaisesti.
Erityisesti pyritään selvittämään haja-asutuksen talousveden
laadussa ja riittävyydessä ilmeneviä puutteita sekä kehit
tämään vedenottopaikkojen etsinnässä tarvittavaa tekniikkaa.

Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutusten tutkimus. Vesien-
ja ympäristöntutkimuslaitoksen eri toimistojen, vesi- ja
ympäristöpiirien, Geologian tutkimuskeskuksen, Riista-
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Metsäntutkimuslaitoksen
ja useiden korkeakoulujen yhteistyönä aloitettiin v. 1985
viisivuotinen tutkimusprojekti ilman epäpuhtauksien vesis
tövaikutuksista Suomessa.

Projektilla on sen rahoittajia ja suorittajia edustava
laaj a-alainen j ohtoryhmä. Tutkimuskokonaisuuden päärahoit
taja on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministe
riön happamoitumistutkimus (HAPRO)O Ohj elmavuonna ovat
vesien- j a ympäristöntutkimuslaitoksessa tutkimuskohteina
happamoitumisen hydrologiset ja geohydrologiset mekanismit,
happamoitumisen levinneisyys, happamoitumisen biologinen
indikaattorij ärj estelmä, happamoitumismallit, happamien
humusvesien yleisyys ja laskeumaperäisten raskasmetallien
rikastuminen.

Muun hajakuormituksen tutkimus, Maatalouden vesiensuojelun
edistämiseksi aloitetaan ohj elmavuonna ympäristöministeriön
ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisesti rahoittama
laaja tutkimusprojekti, jonka hankkeita sisältyy laitoksen
ohjelmaan. Tutkimuskohteina ovat maatalouden vesistökuor
mituksen mittaaminen ja vaikutukset sekä vesiensuojelun
kannalta edullisimmat vilj elymenetelmät ja suoj avyöhykkeet.
Metsätaloudellisten toimenpiteiden ja peltojen kuivatuksen
hydrologisten ja ekologisten vaikutusten tutkimusta tehos
tetaan mm. keväällä mietintönsä jättävän metsä- ja turveta
louden vesiensuoj elutoimikunnan mietinnössä esitettävien
suuntaviivoj en mukaan.

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus. Vesi- ja ympäris
töhallitus on jätehuoltoasetuksessa määrätty jätehuollon
ja jätteiden hyödyntämisen asiantuntijalaitokseksi, jonka
tehtäviin kuuluu mm. lausuntojen antaminen. Vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitos on yhdessä vesi- ja ympäristöpiirien
kanssa aloittanut jätehuollon tutkimukset v. 1986 ns. ris
kikaatopaikkatutkimuksella.

Jätehuollon tutkimusta suuntaavat hallinnon ajankohtaiset
tarpeet ja jätehuollon neuvottelukunnan laatima jätteiden
tutkimuksen kehittämisohjelma 1987 - 90. Tämän perusteella
kohdistuu vesi- ja ympäristöhallinnon jätehuollon tutkimus
ohjelmavuonna lähinnä seuraaviin aiheisiin: kaatopaikat
(ent. ongelmaj ätteiden ympäristövaikutukset), saastuneet
maa-alueet, jätteiden kaatopaikkakelpoisuus ja jätealan
tietohuolto.

Kemikaalitutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota
tarvitaan kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittoj en
ehkäisyä ja torjuntaa koskevassa päätöksenteossa. Keskeisiä
lähivuosien tehtäviä ovat mm. tarvittavan kemiallisen
analytiikan ja toksisuustestauksen kehittäminen, kemikaalien
ympäristövaikutusten j a -riskien ennakointimenetelmien
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kehittely sekä kemikaalien kulkeutumis- ja käyttäytymismal
lien ja ainevirta- ja tasetarkastelujen laatiminen.

Mallitutkimus. Hydrologisten ja veden laatua kuvaavien
mallien käyttö lisääntyy vesien käytön suunnittelussa ja
valvonnassa sekä tutkimuksessa. Tutkimusohjelmassa onkin

useita hankkeita valuntamallien kehittämiseksi erityisesti
tulvaennusteita varten. Järvien ja jokien virtausmalleja
ja vedenlaatumalleja voidaan käyttää mm. jätevesien leviä
mistä selvitettäessä.

2.3 TUTKIMUKSEN VOIMAVARAT JA RAHOITUS

2.3.1 Tutkimushenkilöstö

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksella on palveluksessaan
monipuolinen asiantuntij akunta eri ympäristöntutkimustehtäviä
varten (liite 4). Laitoksen henkilöstö (pysyväisluonteiset
tehtävät) jakaantuu v. 1988 alussa seuraavasti:

Yksikkö Kaikkiaan Tutkijoita
(ylempi
korkeakoulu-
tutkinto)

hydrologian toimisto (hyt) 52 22
vesi- ja ympäristön
tutkimustoimisto (vet) 32 17
teknillinen tutkimus-
toimisto (ttt) 29 16
tutkimuslaboratorio (lab) 27 7
laitoksen johtaja ja
osastosihteeri 2 1

142 63.

Vesi- ja ympäristöpiirien tutkimuksen toimialoilla (lähinnä
veden laatuun liittyvät tehtävät) on vakinaista henkilöstöä
170, joista tutkijoita 40. Muilla toimialoilla (lähinnä

suunnittelu ja vesien- ja ympäristönsuojelu) työskentelee

tutkimukseen liittyvissä tehtävissä n. 40 henkilöä.

2.3.2 Voimavarojen kohdentaminen

Tutkimuslaitoksen ohj elman toteuttamisen edellyttämät
voimavarat kohdennetaan taulukkojen 2 - 5 osoittamalla
tavalla eri tutkimustehtäviin. (Tutkimusmenoihin ei ole
laskettu laitoksen ulkopuolisia vesi- ja ympäristöhallinnon

momenteilta maksettavia hallintomenoja, vuokria tms. lai

tokselle kohdistamattomia menoja.)

Tutkimustoiminnan rahoitussuunnitelma esitetään seuraavasti:

- Taulukko 4 osoittaa (edellä esitetyin varauksin) ohjelman

mukaisen toiminnan kokonaismenot tehtävittäin.

- Taulukossa 5 eritellään taulukon 4 menot rahoitustyypeit

täin (VYH:n oma budjettirahoitus, VYH:n budjetin ulkopuo

linen rahoitus).
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- Liitteessä 3 esitetään tutkimuksen painoaloihin käytettä
vien menojen määrä.

- Liitteessä 5 esitetään VYH:n oman budjettirahoituksen
käyttö momenteittain.

- Liitteessä 6 esitetään hankkeet, joiden täysimittaiseen
toteuttamiseen tarvitaan VYH:n budjetin ulkopuolista
rahoitusta (sama tarkastelu VYL:n yksiköittäin kohdissa
2.5.7, 2.6.7, 2.7.7 ja 2.8.8).

2.4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄT

Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoiminta monipuolistuu
ja laajenee lähivuosina, Tämä edellyttää useiden tutkimuksen
osa-alueiden ja aputoimintojen erityistä kehittämistä.
Ohjelmavuonna kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin kehittä
mistarpeisiin.

2.4.1 Laboratoriotoiminnan kehittäminen

Vesi- ja ympäristöhallinnon laboratoriokapasiteetista on
viime vuosina muodostunut tutkimustoiminnan kehittämisen
ongelmakohta, jonka ratkaiseminen edellyttää tuntuvia
laitehankintoja ja kapasiteetin käytön huolellista ohjel
mointia (liite 7). Vuonna 1985 valmistui selvitys labora
toriotoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista (VH:n monis
tesarja, nro 308) sekä ehdotus laboratorio- ja näytteenot
tokaluston uusimis- ja täydentämisohjelmaksi 1986 -91 (VH:n
monistesarja, nro 360). tJo laboratoriolaitteiston saatta
minen tyydyttävään perustilaan edellyttää näiden selvitysten
mukaan n. 26 milj, markan investointeja vuosina 1986 - 91.

Laboratoriotiloja kehitetään olemassa olevien suunnitelmien
pohjalta. Vesi- ja ympäristöhallinnon Helsingin vesilabo
ratorion uusien tilojen rakentaminen Hakuninmaalle alkanee
ohjelmavuonna. Hanke valmistunee v. 1990. Valtion tulo
ja menoarvioehdotuksessa 1988 on määräraha Turun ja Tampereen
piirien laboratorioiden suunnitteluun. Vesi- ja ympäristö-
hallinnon laboratoriotiloja joudutaan arvioimaan uudelleen
jo lähitulevaisuudessa ympäristöhallinnon uusien tehtävien
myötä. Tätä edellyttävät mm. jätteiden- ja kemikaalitutki
muksen tarpeet.

Ympäristöhallinnon kasvavat tietotarpeet asettavat vesi
j a ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnalle j atkuvasti
uusia vaatimuksia, jotka kohdistuvat erityisesti uuteen
ympäristöanalytiikkaan. Änalytiikan kehittäminen ja käyt
töönotto edellyttävät laboratorioiden voimavarojen tuntuvaa
lisäämistä.

2.4.2 Kenttämittaustoiminnan kehittäminen

Vesien ja muun ympäristön tutkimus toimii paljolti kenttä
mittausten ja -havaintojen varassa. On oleellista, että
tähän toimintaan on käytettävissä kunnollinen ja ajanmukainen
laitteisto. Kenttätutkimusvälineiden hankintaa on vesi-
ja ympäristöhallinnossa vastikään käsitellyt erityinen
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työryhmä. Se on todennut, että suuri osa käytössä olevasta

kalustosta (nykyarvo n. 30 milj, mk) on tekniikaltaan vanhaa

ja lisäksi osittain huonokuntoista. Työryhmän ehdotuksessa

(VYH:n mon.sarja 33, 1987) esitetäänkin yhteensä 16 milj.

markan laitehankintoja vuosina 1988 - 92.

2.4.3 Tietoj enkäsittelyn kehittäminen

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen koordinoiman vesiva

rojen seurannan aineisto on tallennettu atk-pohjaisiin re

kistereihin. Rekisterien ylläpito on tärkeä osa laitoksen

toimintaa.

Yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa on käynnissä koko

alan kattavan ympäristötietoj ärj estelmän rakentaminen.

Järjestelmä toteutetaan erillisinä YTJ-projekteina. Vesien-

ja ympäristöntutkimuslaitoksessa on käynnistetty useita

tietojenkäsittelyn kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena

on muodostaa laitoksen nykyisistä ja perustettavista tieto

j ärj estelmistä koko ympäristötietoj ärjestelmän toimiva

osa. Ympäristötietoj ärj estelmän kuviotietoj ärj estelmän,

hydrologisen tietorekisterin, hydrokemiallis-biologisen

tietorekisterin (pääosin) j a näytekirj anpitosysteemin

laatiminen on vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen vas

tuulla. Laitos osallistuu myös ympäristöntutkimusrekisterin

valmisteluun.

2.4.4 Jätehuollon ja kemikaalien tutkimuksen kehittäminen

Vesi- ja ympäristöhallituksen asema jätehuollon ja jätteiden

hyödyntämisen asiantuntij alaitoksena asettaa velvoitteita

myös jätehuollon tutkimuksen kehittämiselle. Pysyvän

tutkimusrahoituksen järjestämisen ohella tulee erityistä

huomiota kiinnittää vesi- ja ympäristöpiirien valmiuksiin

avustaa tutkimuslaitosta ja lääninhallituksia hallintoa

palvelevassa j ätealan tutkimuksessa.

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimuksessa tarvittavan analy

tiikan kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät lisävoima

varoja erityisesti vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen

tutkimuslaboratorioon.

2.4.5 Hydrologisten mittausten kehittäminen ja vesistöjen syvyys

kartoitusten j atkaminen

Hydrologisten mittausten ajanmukaistaminen ja täydentäminen

on yksi vesientutkimuksen merkittävistä kehittämiskohteista

1980-luvun loppupuolella. Nykyinen hydrologinen mittalait

teisto (nykyarvo n. 25 milj, mk) on hankittu useiden kym

menien vuosien kuluessa. Tulevilla hankinnoilla on tarkoitus

toisaalta tehostaa vanhan kaluston käyttöä sekä tietojen

käsittelyä ja toisaalta soveltaa uutta mittaustekniikkaa

kohteissa, joissa sen käytöstä on erityistä hyötyä.

Yhdennetty ympäristöntutkimus sekä yksittäiset vesien ja

vesistöjen käyttömuodot tulevat asettamaan hydrologisille

mittauksille vaatimuksia, joita nykyisillä mittalaitteis

toilla ja -menetelmillä ei voida täyttää. Tärkeitä kehit
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tämiskohteita ovat
- uusien havaintoasemien perustaminen ja mittausten moni

puolistaminen
- mittausten ja tiedon kaukosiirron automatisointi
- uusien kenttämittausmenetelmien käyttöönotto (mahdollistaa

nykyaikaisen tietojen keruun, tallennuksen ja käsittelyn)
- toimistolla tehtävän tietojen käsittelyn tehostaminen.

Vesistöjen syvyyskartoituksiin ei ole osoitettavissa määrä
rahaa tutkimusmomentilta. Työt olivat pysähdyksissä v.
1987 lukuun ottamatta menetelmien testausta. Vesi- ja
ympäristöhallinnolla on valmis organisaatio syvyyskartoi
tustyön johtamiseen. Toiminta tulisi taas saada käyntiin
ohjelmavuonna. Kartoitusten voimavaratarve esitetään vesi-
ja ympäristöpiireittäin liitteessä 8.

2.4.6 Julkaisu- ja koulutustoiminnan kehittäminen

Julkaiseminen. Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen
julkaisutoiminta jatkuu vakiintuneiden periaatteiden mu
kaisesti vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisusarjoissa
(ks. osan “Hankekuvaukset” julkaisusuunnitelmia). Tutki
mustoiminnan kansainvälistämiseksi pyritään yhä enemmän
julkaisemaan laajalevikkisissä ulkomaisissa sarjoissa.
Kotimaassa tehostetaan tutkimustulosten esittelyä amniat
ti-, viikko- ja sanomalehdissä, jotta tutkimustulokset
saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Koulutus. Tutkimushenkilöstön ammattitaitoa kehitetään
vesi- ja ympäristöhallinnon vuosien 1986 - 90 henkilöstö
koulutussuunnitelmassa (VH:n monistesarja 365) ja sitä varten
laaditussa erityisselvityksessä tVH:n mon.sarja 312) esitet
tyjen suuntaviivojen mukaan.

2.4.7 Tutkimuksen yleinen kehittäminen ja työn tuloksellisuuden
seuranta

Ohjelmavuonna varaudutaan v. 1987 alkaneen vesi- ja ympä
ristöhallinnon tutkimustoiminnan kansainvälisen arvioinnin
tulosten edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tutkimustarpeiden ja -tehtävien lisääntyessä on entistä
tärkeämpää seurata tutkimuksen tuloksellisuutta. Tutkimus-
tietoa pyritään saamaan välittömästi käyttöön mm. erilaisten
väliraporttien ja muistioiden muodossa. Myös eri projektien
tavoitteita ja aikatauluja tullaan jatkuvasti tarkistamaan
ohjelmavuoden aikana. Vesi- ja ympäristöhallituksen osas
tojen yhdyshenkilöitä vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen
projekteissa on edelleen lisätty.

2.4.8 Alueellisen tutkimuksen kehittäminen

Ohj elmavuonna varaudutaan tekemään ympäristöministeriön
asettaman vesi- ja ympäristöpiirien tutkimustoiminnan
kehittämistä käsittelevän työryhmän edellyttämiä selvityksiä
alueellisen tutkimuksen kehittämiseksi.
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2.5 HYDROLOGIÄN TOIMISTO

2.5.1 13ohdanto

Hydrologia tutkii veden kiertokulkua ja kiertokulkuun

liittyviä prosesseja luonnossa. Erityisesti veden määrän

ajalliset ja alueelliset vaihtelut kiertokulun eri osissa

ovat hydrologisen tutkimuksen kohteita.

Vuonna 1907 perustettu hydrologian toimisto hankkii tietoja

veden kiertokulusta vesistöissä ja pohjavesissä vesien

käyttöä ja käytön suunnittelua, valvontaa sekä perustutki

musta varten. Hydrologian toimiston havainnointi-, palvelu

ja tutkimustoiminta palvelee yleisempää alan tietämyksen

tarvetta, ja toimisto vastaa pääasiallisesti Suomessa

tehtävästä hydrologian alan tutkimustoiminnasta merialueita

lukuun ottamatta.

Vesi- ja ympäristöhallitus on pääjärjestäjänä kahdessa

laajassa hydrologisen alan kokouksessa kesällä 1988. Toinen,

kansainvälinen kokous, “International Symposium on the

Hydrology of Wetlands”, pidetään 6. - 8. kesäkuuta Joensuussa

ja kokoukseen odotetaan n. 200:aa osallistujaa. Toinen,

pohjoismainen kokous, “Nordisk hydrologisk konferens”,

pidetään 1. - 3. elokuuta Rovaniemellä ja myös sinne odote

taan yli 200:aa osallistujaa. Jälkimmäisen kokouksen

pääaiheena on hydrologian rooli muuttuvissa ilmasto- ja

ympäristöolosuhteissa.

2.5.2 Seurantatoiminta

Seurannat (hydrologiset mittaukset). Hydrologisista muut

tujista - sadannasta, haihdunnasta, vedenkorkeudesta,

virtaamasta, valunnasta, maankosteudesta, pohjaveden mää

rästä, roudasta, veden lämpötilasta, jääilmiöistä jne.

- on tehtävä jatkuvia, systemaattisia ja hyvin kontrolloituja

havaintoj a tarkoituksenmukaisiksi suunniteltuj en havainto

verkkojen avulla. Tällöin myös ilmaston ja ihmisen toiminnan

vaikutukset voidaan luotettavasti selvittää. Havainto- ja

mittaustyössä toimistolla on n. 1 000 sivutoimista havait

sijaa. Vaikka olemassa olevat hydrologiset havaintoasema

verkot ovat koko maata ajatellen kattavia, on esiintynyt

jatkuvaa tarvetta havaintopisteiden lisäämiseen erityisesti

vesien eri käyttömuotojen suunnittelutarpeita varten.

Hydrologinen perushavainnointi on tähän asti ollut lähes

yksinomaan hydrologian toimiston ja sen edeltäjien tehtä

vänä. Hydrologisen havaintotoiminnan koordinointi, tietojen

keräys ja käsittely on syytä vastakin pitää keskitetysti

hydrologian toimistossa. Sen sijaan havaintotoiminnan

rakenteiden - kuten vesiasteikkojen ja limnigrafien - kun

nossapitoa ja havaitsijoiden toiminnan valvomista vesi-

ja ympäristöpiirien toimesta tapahtuvaksi pyritään jatkuvasti

lisäämään ja laajentamaan.

Rekisteröivien ja puhelinpäätevedenkorkeusasemien sekä

automaattiasemien määrää pyritään lisäämään sekä mittaus

tekniikkaa kehittämään laitteistoja nykyaikaistamalla ja

tiedonsiirtotekniikkaa ja tietotekniikkaa hyväksikäyttämäl

lä. Sade- ja lumihavaintojen aluearvojen laskemisessa
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siirrytään enenevässä määrin atk:n käyttöön. Samalla
lisätään yksittäisten asemien laatukontrollia. Sademittari
kalusto on uusittu 1981 - 82 yhdessä Ilmatieteen laitoksen
kanssa. Sademittaukset ja tietojen käsittely tehdään
yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Valuma-alueiden
aluesadantojen laskemisessa pyritään samaten lisäämään
yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Vesi- ja ympäris
töhallitus ja Ilmatieteen laitos ovat asettaneet yhteistyö-
ryhmän toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Vesistöjen valuma-alueiden aloja ja järvisyvyyksiä koskevat
tiedot määritetään uudelleen nykyisen tilanteen mukaiseksi
uudesta kartta-aineistosta. Työ valmistuu 1989. Järvien
syvyyskartoitus ja valuma-alueiden fysiografisten tekijöiden
selvittaminen ovat myos tyon alla Valuma-alueiden pinnan
muodot, maalajit, maankäyttö, kasvillisuus jne. on tunnet
tava, mikäli aiotaan selvittää niiden vaikutus esim. sadannan
ja valunnan väliseen riippuvuuteen, ts. kehitettäessä
alueelta valuvan veden määrää ja laatua selittäviä malleja.

Rekisterit (mittaustulosten taltiointi ja julkaiseminen).
Hydrologisista rekistereistä ovat valmiina vedenkorkeus
ja virtaamarekisterit, pienten alueiden vedenkorkeus- ja
virtaamarekisterit, lumirekisteri, jaatymis- ja jaanlahto
rekisterit seka vesistoaluerekisteri ja pintaveden lämpoti
larekisteri. Valmisteilla on aluesadannan kuukausirekis
teri, pohjavedenkorkeus- ja routarekisteri. Hydrologisten
rekisterien avulla tehostetaan mm. havaintoaineistojen
kayttoa ja tilastollista kasittelya, yhteiskayttoa muiden
rekisterien kanssa ja hyvaksikayttoa julkaisutoiminnassa
Ätk-laitteistojen täydentyminen on mahdollistanut ja tehos
tanut merkittävästi hydrologisen aineiston käsittelyä.

Havaintotulokset julkaistaan vakiintuneen käytännön mukai
sesti vesitilannekatsauksissa, hydrologisissa kuukausitie
dotteissa, vuosikirjoissa sekä erillisinä julkaisuina.
Havainto- ja tutkimustulosten julkaisemisessa kiinnitetään
erityistä huomiota myös tiedottamiseen ns. suurelle yleisölle
seka niille kayttajaryhmille, jotka voivat saavutettuja
tuloksia hyödyntää.

2.5.3 Tutkimustoiminta

Vesientutkimus (hydrologinen tutkimus)

Talvikauden hydrologia. Maamme pohjoisen sijainnin takia
talvikautiset ilmiöt ovat hydrologian keskeinen tutkimusa
lue Vuonna 1985 kaynnistyi viisivuotinen jokijaaprojekti,
jossa selvtetaan mm suppo- ja jaapato-ongelmia Erillis
tutkimuksena tehdään yhdessä SMHI:n kanssa selvitystä
Tornionjoen jääolosuhteista. Lumipeitteen osalta on käyn
nissa lumen vesiarvon talvikautista kehitysta ja erityisesti
sen ääriarvoja koskeva tutkimus.

Maa- ja pohjavedet. Pohjavesitutkimuksissa pyritään sel
vittämään pohjaveden muodostumiseen ja pohjavesialueiden
vesitaseeseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi selvitetään
pohjavesiin kulkeutuvia seka pohjavesissa esiintyviä hai
tallisia aineita Tahan kaytetaan uusilta pohjaveden
havaintoalueilta saatavaa aineistoa. Pohjaveden laatuha
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vainnointia pyritään tehostamaan. Uutena aiheena kehitetään
kalliopohj avesihavainnointia. Käytännön pohj avesitiedon
lisäämiseksi aloitetaan matemaattisten mallien soveltaminen
mm. vedenottamoalueiden virtaussuhteiden ja ainepitoisuuksien
kuvaamisessa sekä kaatopaikkojen ympäristöhaittojen arvioi
misessa. Maavesien suotautumisen riippuvuutta ilmastol
lisista tekijöistä sekä maankosteuden ajallista vaihtelua
selvitetään. Yhteisprojektina Geodeettisen laitoksen kanssa
tutkitaan maanalaisten vesien vaikutusta painovoimaan.

Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutuksiin kohdistuvaa hydro
logista tutkimusta tehdään pääasiassa laajaan happamoitu
misprojektiin (HÄPRO) liittyen. Se kattaa erityisesti
hydrologisten ja geohydrologisten tekijöiden merkityksen
vesistöjen ja pohjavesien happamoitumisessa. Hyvänä perus
tana näiden tekijöiden jatkoselvittelylle ovat jo aiemmin
tehdyt selvitykset talvikauden laskeumasta sekä suoto- ja
sulamisvesien ainesuhteista ja muuttumisesta erilaisissa
maaperäoloissa. Yhteistyö ilman epäpuhtauksia ja vesistö
vaikutuksia käsittelevien muiden tutkimushankkeiden kanssa
on kiinteää.

Hajakuormitukseen liittyvä hydrologinen tutkimus kohdistuu
eräiden maankäyttömuutosten vaikutusten selvittelyyn.
Metsätaloudelliset toimenpiteet muodostavat laaj a-alaisimman
hydrologiaan ja vesien tilaan vaikuttavan maankäyttömuutosten
kokonaisuuden Suomessa Metsä 2000 -suunnittelukaudella.
Toinen laaja-alainen maankäytön muutos on tapahtumassa
peltojen kuivatustilassa. Vuosituhannen loppuun mennessä
on suunniteltu salaojitetun peltoalan tulevan yli kaksin
kertaiseksi nykyisestään. Molemmat edellä mainitut maan
käyttömuutosten ryhmät ovat lähivuosien painopistealueita
hydrologisessa tutkimuksessa. Yksityiskohtaiset ja jatkuvat
valuntatiedot ovat välttämättömiä myös vesien tilaan vai
kuttavan haj akuormituksen tutkimuksessa selviteltäessä
huuhtoutuvia ainemääriä. Tässä suhteessa yhteistyö hydro
logisen ja vesien tilan tutkimuksen välillä on erittäin
tärkeää.

Valunta- ja virtausmallit, Valuntamalleja kehitetään
toisaalta suunnittelutarpeisiin käytettäväksi lähinnä valuma
alueilla, joilta ei ole pikäaikaisia hydrologisia havain
tosarjoja, toisaalta palvelemaan vesistöjen käyttöä esimer
kiksi kevättulvan jatkuvassa ennustamisessa. Molemmat
malliryhmät edellyttävät runsaasti sekä valuma-aluetta
koskevia £ysiografisia tietoja että meteorologisia havaintoja
ja niiden analysointia. Yhteistoiminta Ilmatieteen laitoksen
kanssa on välttämätöntä varsinkin vesistöjen käyttömallien
soveltamisessa.

Järvien ja jokien virtausmallit ovat keskeisiä apuvälineitä
limnologisessa tutkimuksessa sekä mm. jätevesien leviämistä
selvitettäessä. Yhteistyössä VTT:n kanssa on kokeiltu
3-dimensioista järvimallia, jota tullaan seuraavaksi sovel
tamaan lämmönsiirron ja sekoittumisen mallittamiseen.

Jokimallien osalta pyritään mm. tulvaennusteiden paranta

miseen yhdistämällä jo käytössä oleva jokimalli valuntamal

liin.

Hydrologiset erityiskysymykset. Järvien hydrologiasta on

valmisteilla yhteenveto vesien- ja ympäristöntutkimuslai
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toksen julkaisusarjaan. Järvien lämpöoloja tutkitaan myös
erillisprojektina erityisesti vedenoton ja lauhdevesien
johtamisen kannalta. Lisäksi selvitetään vesistöjen kesä-
ja taivialivirtaamien riippuvuutta ilmastoilisista tekijöistä
ja valuma-alueen ominaisuuksista. Tavoitteena on myös
määrittää eräiden vedenhankintavesistöjen kriittiset mmi
mivirtaamat.

2.5.4 Tutkimuspaivelut

Tutkimuspalvelut käsittävät tilaustutkmukset ja mittaus
ja havaintotulosten toimittamisen tilaajille. Palvelutut
kimukset ovat tilaajien toimeksiannosta suoritettavia
selvityksiä ja mittauksia. Esimerkkeinä voidaan mainita
sateen ja lumen vesiarvon aluearvöt, virtaustutkimukset
purkupaikan, vedenottopaikan tai vesistöön rakentamisen
selvittämiseksi sekä siivikoiden, säännöstelypatojen ja
vesivoimalaitosten kalibroinnit. Erillisten hydrologisten
selvitysten tarve on myös lisääntymässä.

2.5.5 Uudet ja poistuvat hankkeet

Uudet hankkeet

021.1 Numeerisen tiedon tuottaminen vesistäalueiden
uomaverkostosta maastokartta-aineistoa hyväksi -

käyttäen
101 Hydrologia 2000
108 VYH: n routahavaintojen tilastollinen käsittely
118 Kallaveden vesistömalli
122 Pohjaveden muodostumisen arviointi maavesimallien

avulla vesi- ja ympäristöhallituksen pohjavesiase
milla

123 Ilmastonmuutosten vaikutukset Suomen vesistöjen
hydrologiaan

Poistuvat hankkeet

103 Suomen vesistöjen alivirtaama-analyysi
113 Pohjaveden korkeusvaihtelut vuosina 1962 - 85
125 Siikajoen ennustemalli
139 Kemijoen vesistömalli

2.5.6 Voimavarojen kohdentaminen

Hydrologian toimiston menot (taul. 4) jakautuvat päätehtä
vittäin seuraavasti:

seurantatoiminta 70 %
tutkimustoiminta (hydrol. tutk.) 17 %
tutkimuspalvelut 4 %
yleishallinto 7 %
muut tehtävät 2 %

100 %.
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2.5.7 Ulkopuolista rahoitusta edellyttävät hankkeet

Seuraavien hydrologian toimiston tutkimusten toteuttaminen

edellyttää ohjelmavuonna vesi- ja ympäristöhallinnon budjetin

ulkopuolista lisärahoitusta:

Hanke VYH:n Ulkopuol.
rahoitus rah. tarve
(1 000 mk) (1 000 mk)

009.1 Geohydrologisten te- 30 85
kij öiden vaikutukset
pohj aveden happamoitu
misessa

104 Hydrologisten tekijöiden 90 195
merkitys vesistöjen hap
pamoitumisessa

107 Sulamisveden ainesuhteet 10 30
ja talvikauden laskeuma

107.1 Suotoveden laatu- ja 10 45
määrätutkimukset 140 355

2.6 VESI- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSTOIMISTO

2.6.1 Johdanto

Tutkimustoiminnan keskeisenä tarkoituksena on tuottaa tietoa

vesistöjen ja rannikkovesien tilasta ja niissä mahdollisesti

tapahtuneista muutoksista. Samalla pyritään selvittämään

näiden muutosten syitä ja erityisesti ihmisen eri toimintojen

vaikutuksia vesistöjen veden laatuun sekä vesistöjen tilaan

ja käyttökelpoisuuteen. Toiminnan selviä painopistealueita

ovat seurantojen ohella maatalouden ja ilman epäpuhtauksien

vesistövaikutusten sekä vesien likaantumisen biologisten

vaikutusten tutkiminen. Ilman epäpuhtauksien selvityksissä

keskitytään vesistöjen happamoitumisen laajuuden, merkityksen

ja syiden tutkimiseen. Maataloudesta peräisin olevan

hajakuormituksen suuruutta ja vaikutuksia tutkitaan eri

tyisesti vesistöjen rehevöitymisen kannalta.

Toimiston oman tutkimusresurssin ohella tutkimusohjelman

toteutumisen edellytyksenä ovat kiinteän yhteistyön jatku

minen piirihallinnon tutkimuksen toimialojen kanssa, tar

peellisten, eri projekteissa yksilöityjen lisähenkilöiden

ja -varojen saaminen ulkopuolisista lähteistä ja laitoksen

korkeakouluj en kanssa harj oittaman tutkimusyhteistyön

rahoituksen turvaaminen.

2.6.2 Seurantatoiminta

Seurannat. Merkittävän osan toimiston tutkimusohjelmasta

muodostavat edelleen vesien tilan valtakunnalliset seurannat,

joita toteutetaan yhteistyönä vesi- ja ympäristöpiirien

kanssa kaikkiaan yhdeksällä havaintoverkolla. Kolme uutta

seurantaverkkoa on kehitteillä. Näistä pohjoismaisena

yhteishankkeena toteutettavan yhdennetyn seurannan keskeinen
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tavoite on ainetaseiden hallinta ja ilman epäpuhtauksien
seuraaminen luonnontilaisilla valuma-alueilla. Sisävesillä
aloitetaan biologiseen menetelmään perustuva orgaanisten
klooriyhdisteiden seuranta kaikkien sellutehtaiden vaiku
tusalueilla.

Seurantaverkkojen havainnointi ja tulosten hyväksikäyttö
jatkuvat pääpiirteissään aikaisempien vuosien tapaan.
Seurantojen tulosaineiston käsittelyä pyritään edelleen
tehostamaan ja tulosten julkaisemista lisäämään. Samoin
kehitetään automaattiasemien raportointiohj elmistoj a.
Vilkas kansallinen ja erityisesti merentutkimuksessa myös
kansainvälinen yhteistoiminta edellyttävät koordinöitua
havainnointia ja osallistumista monien työryhmien toimintaan.

Rannikkovesiin perustetaan uusia intensiiviasemia; samalla
muun asemaverkon havainnointia supistetaan. Vesi- ja
ympäri stöntutkimustoimiston hoidettavaksi siirtyy myös
1920-luvulla perustettu pohj aeläimistön seuranta-asema
Tvärminnessä. Jokien kautta rannikkovesiin joutuvaa ras
kasmetallikuormaa aletaan seurata entistä luotettavammin
menetelmin. Rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta uudis
tetaan yhdistämällä kala- ja pohjaeläinseurannat.

Sisävesissä ympäristömyrkkyseurantaa kehitetään ottamälla
tutkittavaksi kalojen lisäksi myös järvisimpukka- ja sedi
menttinäytteitä. Seuranta-asemien määrää vähennetään.
Samalla kuitenkin analysoitavien yhdisteiden määrää lisä
tään. Ympäristönäytepankkia kehitetään tehdyn esitutkimuksen
ja säilyvyystutkimuksen tulosten pohjalta.

Tietoj ärj estelmät. Osana ympäristötietoj ärj estelmän to
teuttamista on meneillään hydrokemiallis-biologisen tieto
rekisterin rakentaminen. Tietojärjestelmä tulee valmistut
tuaan sisältämään toimiston ylläpitämien vedenlaatu-,
ympäristömyrkky- ja biorekisterien nykyisen sisällön lisäksi
myös mm. käyttövedestä määritettyjä fysikaalis-kemiallisia
tuloksia, pohjaeliöstön esiintymistietoja sekä sedimentin
laatu- ja lajistotietoja. Tietorekisterin ensimmäinen vaihe
(nykyisten vedenlaatu-, ympäristömyrkky- ja biorekisterien
kehittämistyö) saadaan valmiiksi v. 1988.

Yhdennetyn ympäristön seurannan tietojärjestelmän rakenta
minen käynnistyi kesällä 1987. Järjestelmä toteutetaan
osana ympäristötietojärjestelmää siten, että siitä on yhteys
myös kansainväliseen tietopankkiin.

Perusteilla olevan kemikaalirekisterin osaksi on keväällä
1987 aloitettu kemikaalien ominaisuuksia ja ympäristövaiku
tuksia sisältävän rekisterin rakentaminen.

2.6.3 Tutkimustoiminta

Vesientutkimus (vesien tilan ja veden laadun tutkimus)

Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutukset. Meneillään olevat
kuusi ilman epäpuhtauksien vesistövaikutuksia selvittelevää
hanketta ovat osa ympäristöministeriön koordinoimasta
valtakunnallisesta happamoitumisprojektista (HÄPRO). Happa
moituneiden järvien lukumäärän ja levinneisyyden selvittä
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mistä jatketaan käsittelemällä edellisenä vuonna kerättyä

tilastolliseen otantaan perustuvaa yli tuhannen järven

kartoitusaineistoa. Happamoitumisen biologisen indikaatto

rijärjestelmän kehittämistä samoin kuin alueellisten vesis

töjen happamoitumismallien soveltamista jatketaan. Edelleen

selvitetään humusvesien tilan muuttumista happaman laskeuman

seurauksena ja arvioidaan laskeumaperäisten raskasmetallien

vaikutuksia sekä vesistöjen veden laatuun että vesieliöihin

eri trofiatasoilla.

Hajakuormitus. Hajakuormituksen tutkimuksessa on pääpaino

maataloudesta tulevan vesistökuormituksen suuruuden mittaa

misessa sekä sen vaikutusten selvittämisessä vesistöissä.

Kuormituksen suuruuden osalta tärkeimpiä aiheita ovat

virtaamahuippujen aikaiset huuhtoutumat sekä lumen ja roudan

sulamisen vaikutukset huuhtoutumisprosesseihin. Vesistö

vaikutusten kannalta keskitytään fosforin käyttökelpoisuuden

selvittämiseen sekä maatalouden osuuden arviointiin järvien

rehevöitymisprosessissa. Vesiensuojelun kannalta edulli

simpien viljelymenetelmien sekä suojavyöhykkeiden vaikutuksia

selvitetään sekä kokeellisesti että simulointimallien avulla.

Rannikkovesissä keskitytään jokien tuoman kuorman käyttäy

tymisen sekä litoraalialueiden eliöyhteisöjen muutosten

tutkimiseen.

Biologiset vesitutkimukset. Biologisia vesitutkimuksia

kehitetään edelleen. Työssä keskitytään mm. kasviplankto

niin, perifytoniin, sinileviin, jokivesien hygieniaan,

kalatutkimuksiin, mm. kalojen käyttöön veden laadun mdi

kaattoreina, sekä litoraalivyöhykkeen muutosten tutkimiseen

rannikoilla. Mikrobiologinen tutkimus keskittyy vesihy

gienian tutkimusmenetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen.

Vedenlaatumallit ja ainetaseselvitykset. Vedenlaatumalleja

ja yleensä matemaattisia malleja kehitetään useissa projek

teissa, mm. jokisuistojen ainetasetutkimuksen yhteydessä,

haj akuormitustutkimuksissa ja happamoitumisprojektissa.

Lisäksi avustetaan vedenlaatumallien kehittämistä ja käyttöä

vesi- ja ympäristöpiireissä.

Rannikkovesissä tehdään ravinteiden ja raskasmetallien

ainevirtojen selvityksiä kolmen eri joen suualueilla.

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Kemikaalien tutkimus. Yhteistyössä vesien- ja ympäristön

suojelutoimiston kanssa tullaan edelleen ylläpitämään

myrkyllisyyden testaustoimintaa. Kemikaalien, erityisesti

torjunta-aineiden, testaamiseksi pyritään keskeytyksissä

oleva levä- ja bakteeritoksisuustestaus käynnistämään

uudelleen.

Ölj ytutkimus

Kansallisen öljytorjunnan johto, ohjaus ja valvonta siir

tyivät 1.3.1987 voimaan astuneen lainmuutoksen myötä ympä

ristöministeriöltä vesi- ja ympäristöhallitukselle. Tämä

oli lähtökohtana ölj ytutkimustoiminnan keskittämiselle
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vesien- ja ympäristöntutkimuslaitokseen. Laitoksen nykyinen
öljytutkimustoiminta käsittää ensisijassa Porvoon edustalla
6.2.1987 tapahtuneen öljyonnettomuuden ympäristövaikutusten
selvittämisen. Tähän liittyvistä tutkimushankkeista vesi-
ja ympäristöntutkimustoimisto selvittää öljyn vaikutuksia
pohjaeliöstöön sekä koordinoi muuta tutkimustoimintaa.

2.6.4 Kehittämistoiminta

Biologisten menetelmien kehittämistä ja standardointia
jatketaan vesi- ja ympäristöhallituksen asettamissa biolo
gian, mikrobiologian ja toksisuustestauksen työryhmissä.
Näiden menetelmien sovellutuksia vesi- ja ympäristöpiirien
laboratorioissa pyritään lisäämään.

Vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuuden luokittamisesta
annetaan suositukset.

2.6.5 Uudet ja poistuvat hankkeet

Uudet hankkeet

181 Rannikkovesien kemiallisen laadun seuranta
183 Rannikkovesien tilan biologinen seuranta
184 Rannikkovesien intensiiviseuranta
185 Rannikkovesien pohj aeläinseuranta
204.1 Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta
204.2 Rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta
204.3 Maa-alueiden ympäristömyrkkyseuranta
179.4 Kemikaalien ympäristötietorekisteri
221 Yhdennetyn ympäristön seurannan tietojärjestelmä
203.7 Valtakunnallinen latvajärvien raskasmetallikartoitus
203.8 Vesistöjen happamoitumisen laajuus ECE-maissa
215 Kunnostuksen vaikutus vesistöjen tilaan
180.5 Porvoon edustan öljyonnettomuuden ympäristövaiku

tuksia koskevien tutkimusten koordinointi
182.1 Porvoon edustalla tapahtuneen öljyonnettomuuden

vaikutukset pohj aeliöstöön
170.3 Toksisuustestimenetelmien standardointi

Poistuvat hankkeet

153 Meri- ja rannikkoalueiden tilan seuranta (perustettu
erilliset projektit 181, 183 - 185)

204 Vesistöjen tilan seuranta kalojen jäämäainepitoi
suuksien avulla (perustettu erilliset projektit
204.1 - 3)

220 Änalyysimenetelmätiedosto
207 Ekologiset näkökohdat eräiden Pohjois-Suomen järvien

säännöstelyssä
172.1 Syanobakteerien aiheuttamat terveydelliset riskit
194 Sedimentaation mittaaminen järvissä: menetelmätut

kimus (suositukset valmistuvat alkuvuodesta 1988)
217 Kalankasvatuksen aiheuttamaa kuormitusta ja vesis

tövaikutuksia koskevien tutkimusten koordinointi

Vuoden 1988 ohjelmassa on yhteensä 53 projektia (vuonna
1987 oli 45 projektia).
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2.6.6 Voimavarojen kohdentaminen

Vesi- ja ympäristöntutkimustoimiston menot (taul. 4) jakau

tuvat päätehtävittäin seuraavasti:

seurantatoiminta 42 %

tutkimustoiminta 49 %
vesientutkimus (vesien tilan tutk.) 45 %
kemik. tutk. 4 %

kehittämistoiminta 4 %
yleishallinto 5 %

100 %.

2.6.7 Ulkopuolista rahoitusta edellyttävät hankkeet

Seuraavien vesi- ja ympäristöntutkimustoimiston tutkimusten

toteuttaminen edellyttää ohjelmavuonna vesi- ja ympäristö-

hallinnon budjetin ulkopuolista lisärahoitusta:

Hanke VYH:n Ulkopuol.
rahoitus rah. tarve
(1 000 mk) (1 000 mk)

154 Pohjaeläinseurannan 119

liittäminen vesien
tilan seurantaan

185 Rannikkovesien pohja- 84 20

eläinseuranta

156 Veden laadun seuranta 55 90

pienillä valuma-alueilla

157 Luonnontilaisten valuma- 10 500
alueiden yhdennetty seuranta

204.1 Sisävesien ympäristö- 245 120

myrkkyseuranta

204.2 Rannikkovesien ympäristö- 90 25
myrkkyseuranta

204.3 Maa-alueiden ympäristö- 5 25
myrkkyseurata

179.4 Kemikaalien ympäristö- 40 80
tietorekisteri

193 Ympäristönäytepankki 50 130

221 Yhdennetyn ympäristön 20 135
seurannan tieto
j ärj estelmä

203.1 Laskeumaperäisen happa- 10 465

moitumisen nykyinen
laajuus; valtakunnal
linen j ärvikartoitus
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203.2 Laskeumaperäisen happa- 100
moitumisen biologiset
vaikutukset vesistöissä

203.3 Happaman laskeuman 100
vaikutusten kehitys
arviomallit

203.4 Vesistöjen laskeuma- 60 120
peräinen raskas
metallikuormitus

203.5 Happaman laskeuman 205
vaikutus humusvesissä
ja turvemailla

203.8 Vesistöjen happamoi- - 100
tumisen laajuus
ECE-maissa

173.1 Peltoviljelystä aiheu- 115 195
tuvan vesistökuormi
tuksen vähentäminen

173.2 Peltoalueilta tapahtuvan 20 83
huuhtoutumisen mallin
tammen

173.3 Maataloudesta peräisin 75 150
oleva fosfori vesien
rehevöittäj änä

173.4 Maatalouden vaikutukset 45 140
vesiekosysteemiin

172.2 Maankäytön merkitys 75 60
vesien käytölle
haitallisten sini
leväkukintoj en
esiintymisessä

174 Vantaanjoen hygienian 163 50
selvitys

162 Vesieliöstön toksi- 80 30
kologiset tutkimukset

163 Torjunta-aineiden 10 .5
huuhtoutuminen, esiin
tyminen ja vaikutukset
vesistöissä

180.5 Porvoon edustan öljy- 140
onnettomuuden ympä
ristövaikutuksia
koskevien tutkimusten
koordinointi
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182.1 Porvoon edustalla 120
tapahtuneen öljy-
onnettomuuden vaiku
tukset pohjaeläi
mi stöön

________ ________

1252 3327

2.7 TEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMISTO

2.7.1 Johdanto

Teknillinen tutkimustoimisto tutkii ja kehittää vesiensuo
jelussa ja vesihuollossa tarvittavia menetelmiä ja laittei
ta. Toimistolle kuuluu vesi- ja ympäristöhallinnon tehtävien
edellyttämä maatutkimus ja sen kehittäminen sekä rakenteiden
tutkimus ja kehittäminen. Toimisto tutkii myös vesistöra
kentamisen haittavaikutusten vähentämismahdollisuuksia.
Lisäksi teknilliseltä tutkimustoimistolta edellytetään
huomattavaa panosta jätehuollon tutkimustehtävissä. Teknisen
tutkimuksen tutkijavoimavaroista käytetään n. 4/5 vesien-
suojelua palvelevaan tutkimukseen ja 1/5 muuhun tutkimukseen.

2.7.2 Tutkimustoiminta

Vesientutkimus (tekninen tutkimus)

Maa- ja pohjavedet. Tutkimus painottuu haja-asutuksen
vedenhankinnan sekä pohjavesien suojelun ja valvonnan
tarpeiden mukaisesti. Haja-asutuksen vedenhankinnan kehit
tämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on
vahvistettu Kuopion vesi- ja ympäristöpiirin toimintaedel
lytyksiä alueellisena keskuksena. Valvonnan tarvitsemaa
tietoutta lannoituksen vaikutuksesta pohjaveden typpipi
toisuuteen pyritään hankkimaan tehostamalla aihetta käsit
televää hanketta.

Haj akuormitus. Turvetuotannon vesiensuoj eluteknologiaa
kehitetään kokeilemalla turvesoiden vesistökuormitusta
vähentäviä menetelmiä, laitteita ja rakenteita. Toimisto
osallistuu myös Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä
meneillään olevaan tutkimukseen, jossa selvitetään liete
lannan aiheuttamaa huuhtoutumista.

Teollisuuden jätevedet. Toimisto on mukana teollisuuden
jätevesien käsittelymenetelmien tutkimuksessa ja kehittä
misessä, jota ohjelmavuonna on keskitetty Tampereen vesi-
ja ympäristöpiiriin. Tutkimuksessa keskitytään edelleen
metsäteollisuuden jätevesiin. Erityisesti kiinnitetään
huomiota aktiivilietelaitosten toimivuuteen sekä fosfori
kuormituksen ja orgaanisten klooriyhdisteiden kuormituksen
vähentämiseen.

Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevedet. Yhdyskuntien
jätevesitutkimusta tehdään mm. Suomenojan tutkimusasemalla,
jonka käytöstä vesi- ja ympäristöhallitus on vastannut
v. 1986 lähtien. Pienten jätevesimäärien käsittelyyn
liittyvissä hankkeissa tutkitaan mm. pienteollisuuden

j ätevesien käsittelymeneteliä, maasuodattimien fosforin
poisto-ominaisuuksia sekä uusina aiheina maasuodattimien
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käyttöä kaatopaikkavesien käsittelyyn, putkifiokkausta
sekä turkistarhojen vesiensuojelun ja jätehuollon kehittä
mistä.

Vesistöjen kunnostus. Vesistöjen kunnostusta koskeva
toiminta keskittyy matalien järvien ilmastukseen.

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Jätehuollon tutkimus. Ohj elmavuonna jatkuu valtakunnallinen
riskikaatopaikkatutkimus, jonka tavoitteena on selvittää
kaatopaikoille sijoitetuista ongelmajätteistä aiheutuvia
ympäristöpäästöjä ja -riskejä. Samoin jatketaan kasvavalla
panoksella saastuneiden maa-alueiden kartoitukseen liittyvää
tutkimushanketta j a j ätteiden kaatopaikkakelpoisuuden
arviointimenetelmien kehitystyötä. Uusina hankkeina käyn
nistetään kaatopaikkavesien käsittelyvaihtoehtoj en tutkimus
ja jätehuollon informatiikan kehitystyö.

Jätehuollon tutkimusta tehdään edelleen suureksi osaksi
ympäristöministeriön sitomattomilla tutkimusvaroilla, koska
rahoitusta tälle tutkimuslohkolle ei ole saatu vesi- ja
ympäristöhallituksen budjettiin. Jätehuollon tutkimusta
tehdään laaja-alaisena yhteistyönä, jossa keskeinen suorit
taja on teknillinen tutkimustoimisto.

Kemikaalien tutkimus. Ohjelmavuonna jatketaan kemikaalien
riskinarviointimenetelmien kehittelyä. Päätavoitteena on
tuottaa tietoa teollisesta toiminnasta aiheutuvien kemikaa
lipäästöjen säätelyn pohjaksi. Uutena kehittämisalueena on
maaperään ja pohjavesiin kohdistuvien riskien arviointi.

Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

Teknillinen tutkimustoimisto hoitaa vesi- ja ympäristöhal
linnon maatutkimustoimintaa, johon kuuluu muiden yksikköjen
kanssa yhteistoiminnassa tehtävää suunnittelua ja valvontaa
sekä tutkimusprojekteja em. tutkimustoiminnan kehittämisek
si. Yksittäisinä hankkeina kehitetään maapatojen suun
nittelumenetelmiä (pehmeiköille rakentamiseen liittyvät

, routakysymykset, j ätepatoj en erityiskysymykset,
kuivatusalueiden painumisen määritysmenetelmät).

2.7.3 Tutkimuspalvelut

Palvelututkimukset. Teknillisen tutkimustoimiston maatut
kimusryhmä toimii patoturvallisuusmääräysten edellyttämässä
valvonnassa asiantuntijayksikkönä ja tekee siihen liittyvää
kehitystyötä. Patoturvallisuuslaki ja -asetus tulivat
voimaan 1.8.1984. Vesihallitus antoi patoturvallisuusohjeen
keväällä 1985. Lain täytäntöönpanoon liittyvä siirtymisaika
päättyy 31.12.1988.

Vesi- ja ympäristöhallinnon muiden yksikköjen kanssa yh
teistoiminnassa tapahtuva suunnittelu ja valvonta on ollut
geoteknistä suunnittelua, rakennustöiden valvontaa ja
osallistumista kunnossapitotarkkailuun sekä vesioikeuskä
sittelyssä tarvittavien maaperälausuntoj en antamista.
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Suunnittelussa on otettu käyttöön erilaisia atk-menetelmiä
rakenteiden vakavuuden ja muodonmuutosten selvittämiseksi.

Rakennustyön valvontaa ja valmiiden patojen tarkkailua

varten on kehitetty rekisterit. Kerättyä aineistoa käytetään

hyväksi maapatorakenteiden suunnittelussa, valvonnassa ja
seurannassa.

Maalaboratoriopalvelukset. Maalaboratorion määritykset
ovat osa maatutkimusryhmän tutkimusta ja suunnittelutoimin

taa. Lisäksi maalaboratorio tekee muiden yksikköjen,
mm. hydrologian toimiston, maanäytteiden tutkimukset.

2.7.4 Kehittämistoiminta

Teknillinen tutkimustoimisto on mukana Pohjoismaiden minis
terineuvoston ympäristöasioiden virkamieskomitean alaisen
vesi- ja viemärilaitostyöryhmän sekä j ätehuoltotyöryhmän
toiminnassa.

2.7.5 Uudet ja poistuvat hankkeet

Uudet hankkeet

305 Turkistarhojen vesiensuojelun ja jätehuollon
kehittäminen

306 Putkiflokkauksen soveltaminen jätevesien käsittelyyn

341 Jätehuollon informatiikka
342 Yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen suotovesien

käsittelyvaihtoehdot

Poistuvat hankkeet

320 Ihmisen toiminnan vaikutus pohjaveteen
(saatettu päätökseen)

323 Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen
(siirretty Kuvy:n liankkeeksi)

335 Lietelannan levityksestä aiheutuva huuhtoutuminen
(siirretty PKvy:n hankkeeksi)

353 Kuivatustyön periaatteiden tarkistaminen happamilla
sulfaattimailla (saatettu päätökseen)

303 Metsäteollisuudessa syntyvien lietteiden käsittely
(siirretty Tavy:n hankkeeksi)

302 Verkkokassikalankasvatuksesta aiheutuvien jätevesi
haittojen vähentäminen (saatettu päätökseen)

304 Jatketun keiton ja biologisen puhdistuksen vaikutus
sulfaattisellutehtaan orgaanisten klooriyhdisteiden
j ätevesipäästöihin (saatettu päätökseen)

351 Ilmastusohjeiden laatiminen (saatettu päätökseen)
352 Kuivatusvesien kalkitus Norrifjärdenissä (siirretty

Vavy: n hankkeeksi)
333 Malli- ja tutkimuskaatopaikka (saatettu päätökseen)
338 Kaatopaikkatutkimusten ohjelmointi (saatettu

päätökseen)
331 Jätevesilietteen raskasmetallit (saatettu päätök

seen)
340 Kemikaalinäytteiden säilyvyys (saatettu päätökseen)

318 Pohjoismainen vesi- ja viemäriprojekti (työ jatkuu
hallinnollisena yhteistyönä)
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2.7.6 Voimavarojen kohdentaminen

Teknillisen tutkimustoimiston menot (taul. 4) jakautuvat
päätehtävittäin seuraavasti:

tutkimustoiminta 71 %
vesientutk. (tekn. tutk.) 40 %
jätehuollon ja kemik. tutk. 21 %
maatutkimus 10 %

tutkimuspalvelut 13 %
yleishallinto 15 %
muut tehtävät 1 %

100 %.

2.7.7 Ulkopuolista rahoitusta edellyttävät hankkeet

Seuraavien teknillisen tutkimustoimiston tutkimusten tö
teuttaminen edellyttää ohjelmavuonna vesi- ja ympäristöhal
linnon budjetin ulkopuolista lisärahoitusta:

Hanke VYH:n Ulkopuol.
rahoitus rah. tarve
(1 000 mk) (1 000 mk)

322 Peltolannoituksen 40 20
vaikutus pohj aveden
typpipitoisuuteen

336 Turvetuotannon vesien- 600 744
suoj eluteknologian
kehittäminen

305 Turkistarhojen vesien- 15 540
suojelun ja jätehuollon
kehittäminen

330 Riskikaatopaikkatutkimus 485 570

334 Saastuneiden maa-alueiden 200 160
kartoitus

337 Jätteiden kaatopaikka- 50 140
kelpoisuuden arviointi

341 Jätehuollon informatiikka 25 25

342 Yhdyskuntajätteen kaato- 150 20
paikkoj en suotovesien
käsittelyvaihtoehdot

339 Kemikaalien riskin- 25 70
arvioinnin kehittäminen

403 Jätepatoprojekti 116 100

1706 2389
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2.8 TUTKIMUSLÄ3ORÄTORIO

2.8.1 Johdanto

Tutkimuslaboratorio toimii kansallisena vesi- ja ympäris

töalan referenssilaboratoriona, jonka tehtäviin kuuluvat

- menetelmien kehittäminen ja analysoinnissa tarvittavien

mittausmenetelmien kokeilu
- menetelmien testaus ja standardointi

- analyysitulosten luotettavuuden seuranta

- erityisanalyysien tekeminen ympäristönäytteistä

- vesi- ja ympäristöhallinnon laboratorioiden toiminnan

koordinointi (laitehankinnat, koulutus, opastus)

- kansallinen ja kansainvälinen vesi- ja ympäristölaborato

noiden välinen yhteistyö.

Laboratoriolle on suunniteltu uudet tilat Hakuninmaalle

Helsinkiin. Tilojen rakentaminen alkanee v. 1988 ja raken

tamisaika on 18 kuukautta. Hankkeen toteutukseen tarvitaan

edelleen kemian asiantuntemusta tulevan käyttäjän edusta

jilta.

Tutkimuslaboratorio siirtää ohjelmavuonna yhden laborantin

työpanoksen Helsingin vesi- ja ympäristöpiiriin. Tarkoi

tuksena on, että teknillisen tutkimustoimiston tarvitsemat

BOD-, P- ja N-analyysit tehdään tästä lähtien piirilabora

torioissa. Tutkimuslaboratorioon varataan kapasiteettia

äkillisiä analysointitarpeita varten.

2.8.2 Seurantatoiminta

Seurannat. Tutkimuslaboratorio hoitaa yhdessä hydrologian

toimiston kanssa sadeveden laadun seurantaa 40 havaintopai

kalla kuukausinäytteiden avulla. Sadevesien tutkimukset

kuuluvat laajempaan ilman epäpuhtauksien vesistövaikutuksia

selvittelevään tutkimukseen (HÄPRO). Tutkimustulokset

viedään sadevesirekisteriin.

Tutkimuslaboratorio hoitaa yhdessä piirihallinnon laborato

noiden kanssa näytteiden analysoinnin hydrologian toi

miston ja vesi- ja ympänistöntutkimustoimiston seurantapro

j ekteissa.

2.8.3 Tutkimustoiminta

Vesientutkimus, jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Kemialliset analyysimenetelmät ja analyysit. Ympäristötut

kimuksissa sekä ympäristön seurannassa ja valvonnassa

tarvittavien analyysimenetelmien soveltaminen piirihallinnon

laboratorioiden ja tutkimuslaboratorion käyttöön on yksi

tutkimuslaboratonion avaintehtävistä. Ympäristönäytteiden

moninaisuus on tehnyt välttämättömäksi laboratorioiden

työkentän rajaamisen mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi.

Vasta tämän jälkeen voidaan uusien menetelmien käyttöönotossa

edetä suunnitelmallisesti. Suuria paineita työskentelyalueen

laajentamiseen on olemassa. Tällaisia ovat mm. ympäristö

myrkkyjen analysoinnin tehostaminen, orgaanisten klooriyh

disteiden analysointi metsäteollisuuden jätevesistä, ana
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lysointiavun antaminen äkillisissä tapauksissa, esimerkiksi
onnettomuuksissa, ja jätehuollon ja kemikaalitutkimuksen
tarvitsema kemiallinen analytiikka.

Tutkimuslaboratoriolla on vuosittain ollut käytettävissään
menetelmäkehitykseen n, 1,5 tutkijatyövuotta. On selvää,
että laboratoriotoiminnan monipuolistaminen ja muuttaminen
perinteisestä, lähinnä vesistövesien tutkimuksesta hyvin
erilaisten ympäristönäytteiden analysointiin edellyttää
huomattavia lisäresurssej a. Monipuolisemman analytiikan
käyttöönotto on alkanut v. 1987 saatujen uusien mittaus
laitteiden (GC-MS, ÄÄS, GC) avulla ja työtä jatketaan
henkilo-, tila- ja kayttovoimavaroen sallimissa puitteissa
Piirihallinnon laboratorioissa kiinnitetään ennen kaikkea
huomiota perusvalmiuksien parantamiseen mm. automatisoimalla
eräitä manuaalisia mittausmenetelmiä ja parantamalla metal
limääritysten tekomahdollisuutta.

Laboratoriot palvelevat vesien- ja ympäristöntutkimuslai
toksen toimistoja vuosiohjelman mukaisten tutkimusprojektien
näytteiden analysoinnissa.

2.8.4 Tutkimuspalvelut

Laboratoriopalvelukset. Tutkimuslaboratoriolla on käytet
tävissään vesi- ja ympäristöhallinnon muiden yksiköiden
tarvitsemiin määrityksiin kahden analysointityötä tekevän
työntekijän työpanos (liite 7). Laboratorio tekee erityis
määrityksiä (lähinnä orgaanisten yhdisteiden, metallien,
orgaanisen hiilen ja eräiden myrkkyjen määrityksiä) erikseen
sovittavan ohjelman mukaisesti. Tutkimuslaboratorio pyrkii
myös avustamaan muita viranomaisia (mm. lääninhallitukset)
silloin, kun sen asiantuntemusta tarvitaan vahinko- ym. ta
pausten selvittelyissä.

2.8.5 Kehittämistoiminta

Laboratoriotoiminnan hallinnollinen kehittäminen. Vesi-
ja ympäristöhallinnon tehtäväkentän laajeneminen edellyttää
myös laboratoriotoimintojen kehittämistä (tilat, laitteet,
henkilöt, käyttövarat, koulutus) siten, että ne mahdolli
simman hyvin palvelisivat eri tarpeita. Tutkimuslaboratorio
tulee koordinoivan tehtävänsä mukaisesti osallistumaan
työhön, jonka arvioidaan edellyttävän n. 0,5 henkilötyövuoden
panosta.

Laboratoriotyön luotettavuuden seuranta. Paitsi omaa ja
piirihallinnon laboratorioiden toimintaa tutkimuslaboratorio
seuraa julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten
sekä teollisuuden ja yhdyskuntien velvoitetarkkailuihin
osallistuvien laboratorioiden analyysitoiminnan luotetta
vuutta. Viime vuosina on erityisesti kiinnitetty huomiota
laboratorioiden sisäisen laadunvalvonnan parantamiseen.
Koska tätä asiaa käsittelevän julkaisun tVH:n tiedotus
252, 1984) painos on loppunut, ohje uusitaan. Lisäksi
pyritään julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten
laboratorioiden henkilökunnalle järjestämään alan koulutusta.
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Tulosten tasoa seurataan vertailututkimuksin ja laborato

riotarkastuksin. Työhön on käytettävissä n. 0,5 henkilö

työvuotta, mutta se edellyttäisi asianmukaisesti hoidettuna

yhden henkilötyövuoden.

Standardisointi. Vesitutkimusmenetelmien standardisoinnin
pohjana on vesi- ja ympäristöhallituksen ja Suomen Standar
disoimisliiton (SFS) v. 1973 solmima yhteistyösopimus
(uusittu 29.5.1987). Menetelmästandardisointi käsittää
menetelmien testausta ja vertailua, standardien laadintaa
sekä valmiiden standardien tarkistusta ja uusimista.
Käytännön työn suorittavat keskusviraston alaiset työryhmät,

joiden jäsenet edustavat useita vesientutkimuksen parissa

toimivia laitoksia. Standardimenetelmien avulla pyritään

aikaansaamaan luotettavia ja vertailukelpoisia mittaustu
loksia. Vuoden 1987 lopulla oli fysikaalis-kemiallisia
määritysmenetelmiä julkaistu SFS-standardina 40.

Menetelmien standardisointityötä tehdään kiinteässä yhteis

työssä muiden maiden kanssa, pohjoismaisella tasolla INSTÄ:n

vesitutkimuskomiteassa ja kansainvälisellä tasolla ISO/TC

147 -vedenlaatukomiteassa. V. 1988 vesi- ja ympäristöhal
litus tulee toimimaan jälkimmäisen komitean kokouksen järjes

täjänä.

Näytekirjanpidon ja analyysien tulostuksen kehittäminen.

Tehtävä sisältää monien manuaalisten rutiinien siirtämisen
atk:n avulla tapahtuviksi toiminnoiksi. Kysymys on laajasta

kehittämistyöstä, joka käsittää näytekirjanpidon ohjelmiston

suunnittelun ja tekemisen sekä tutkimuslaboratoriolle että

piirilaboratorioille, atk-laitteiden hankinnan ja mittaus

laitteiden tulostuksen automatisoinnin. Kun järjestelmä
on valmis ja käytössä, se vähentää virheitä ja säästää
laboratoriohenkilökunnan työaikaa.

2.8.6 Uudet ja poistuvat hankkeet

Uudet hankkeet

510.3 Älumiinin eri yhdisteiden mittaaminen luonnonvesissä

510.8 TOC1-määrityksen (ÄOX-menetelmän) käyttöönotto

Poistuvat hankkeet

510.2 p14- ja alkaliteettimääritysten tarkentaminen
ioniköyhissä vesissä (tarvittavat ohjeet valmis
tuivat 1987)

2.8.7 Voimavarojen kohdentaminen

Tutkimuslaboratorion menot (taul. 4) jakautuvat päätehtä
vittäin seuraavasti:
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seurantatoiminta 29 %
tutkimustoiminta 36 %
tutkimuspalvelut 16 %
kehittämistoiminta 12 %
yleishallinto 6 %
muut tehtävät 1 %

100 %.

2.8.8. Ulkopuolista rahoitusta edellyttävät hankkeet

Seuraavien tutkimuslaboratorion tutkimusten toteuttaminen
edellyttaa ohjelmavuonna vesi- ja ymparistohallinnon budjetin
ulkopuolista lisärahoitusta:

Hanke VYH:n Ulkopuol.
rahoitus rah. tarve
(1 000 mk) (1 000 mk)

502.1 Laskeuman laadun 424 50
seuranta

510.0 Orgaanisten yhdis- 59
teiden uusien ana
lyysimenetelmien
käyttöönotto

510.1 Rikkilaskeumamallin - 22
verifiointi

424 131

3 VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIEN TUTKI
MUSOHJELMÄT 1988

Kuvaus vesi- ja ympäristöpiirien tutkimuksen yleislinjoista,
painottumisesta ja voimavaroista on piirien esitysten mu
kainen (liitteen 1 kaavion mukaan) ja saattaa sisaltaa
toimintaa, jota ei voida kokonaisuudessaan toteuttaa voima
varojen puuttuessa Vesi- ja ymparistohallituksen kollegio
ei ole istunnossaan ottanut kantaa piirien uusia resursseja
koskeviin esityksiin.

3.1 HELSINGIN VYP

3.1.1 Tutkimuksen yleislinjat

Tärkeimmät tutkimustarvetta aiheuttavat tekijät ovat asu
tuksen ja teollisuuden jätevedet ja niiden vesistövaikutukset
seka hajakuormitus ja sen rehevoittavat vaikutukset Myos
kaatopaikkatoiminta, soranotto ym maaperan hyvaksikayttoon
liittyvä toiminta on moninaista ja aiheuttaa tutkimustar
vetta. Osassa piirin aluetta vesistöt ovat myös herkkiä
happamoitumaan. Vesiä muuttavan toiminnan lisäksi vesiin
kohdistuu myos voimakas kayttopaine, mika osaltaan lisaa
tarvetta vesistöjen kunnostukseen ja siten myös tutkimus
toimintaan.
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3.1.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Painopistealueina ovat vesiensuojeluun ja valvontaan liit

tyvien ongelmien selvittäminen, valtakunnalliset seuranta-

tutkimukset sekä meneillään olevien vesirakentamishankkeiden

vaikutusten seuranta. Jätehuoltoon liittyvää tutkimusta

pyritään käynnistämään.

Vesiensuojelua palvelevista piirin omista tutkimushankkeista

merkittävimpiä ovat vesiensuoj elumaksuvaroin tehtävät

tutkimukset. Vesiensuojelumaksuvaroja on viime vuosina

käytetty ravinteiden biologisten vesistövaikutusten selvit

tämiseen sekä jätevesien myrkyllisyys- ja jäämäainetutki

muksiin. Vuonna 198$ tultaneen jatkamaan biologisia tutki

muksia sekä mahdollisesti virtaustutkimuksia. Tutkimukset

kohdistuvat rannikkoalueelle, johon vesiensuoj elumaksuj a

maksavien laitosten jätevesien vaikutukset kohdistuvat.

Maatalouden aiheuttaman kuormituksen vaikutuksia tutkitaan

yhteistyössä vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen kanssa

mm. Vihdin Kotojärvellä.

Valvontaa palvelevat tutkimukset liittyvät lupaehtojen

noudattamisen valvontaan sekä erilaisten väitettyjen rikko

mistapausten selvittelyyn. Valvontatutkimusten tarve on

Helsingin piirin alueella erityisen suuri ja tutkimuksiin

tarvitaan runsaasti myös erityisanalytiikkaa.

Piiri suorittaa alueensa valtakunnalliset seurantatutkimuk

set. Pienten valuma-alueiden yhdennetty seuranta alkaa

Evon Valkea- ja Musta Kotisilla. Järvien syvyyskartoituksia

tehdään, mikäli kartoitukseen saadaan tarvittavat varat.

Vesistöjen kunnostusta palvelevaa tutkimusta tehdään mm.

Rusutjärvellä ja eräissä muissa kunnostuskohteissa. Vesis

törakentamisen vaikutusten selvittämiseksi tehdään ennakko

tutkimuksia mm. Nummenjoella ja Taasianjoella. Rakentamisen

vaikutusten seurantaa jatketaan mm. Koskenkylänjoella ja

Siuntionj oella. Tärkeiden lintuvesikohteiden perusselvi

tyksiä tehdään 1 - 2 kohteessa, mikäli rahoitus järjestyy.

Kohteet valitaan yhteistyössä lääninhallitusten kanssa.

Pohjavesiin kohdistuvaa tutkimusta tehdään mm. haja-asu

tusalueiden vedenhankinnan tarpeisiin. Piiri suorittaa

projektin “Maa-aineisten oton vaikutus pohjaveden laatuun”

laboratoriotyöt ja jatkaa Rengon ja Janakkalan kuntien

alueella tehtävää tutkimusta lannoituksen vaikutuksista

pohj aveden typpipitoisuuksiin.

Jäte- ja jätehuoltotutkimuksissa varaudutaan avustamaan

vesien- ja ympäristöntutkimuslaitosta mm. riskikaatopaikka

tutkimuksen suorittamisessa sekä saastuneita maa-alueita

koskevassa tutkimuksessa. Viimeksi mainittuun projektiin

liittyen selvitetään mm, toimintansa lopettaneiden sahojen

vaikutuksia yhteistyössä lääninhallitusten kanssa. Selvi

tystyön eteenpäinvieminen edellyttää rahoituksen järjesty

mistä. Antonio Gramscin öljyvahingon vaikutusten jatkoseu

rantaan osallistutaan aikaisemmin sovitulla tavalla. Tutki

muslaboratorion kanssa sovitun työnjaon mukaisesti siirtyy

osa Suomenojan koeaseman tarvitsemista määrityksistä Helsin

gin vesi- ja ympäristöpiirin laboratoriossa tehtäväksi.
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3.1.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää 17 henkilötyövuoden
käyttöä ja 1,7 milj, markan rahoitusta (taulukot 6 - 9).

Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti 12 henki
löä. Toimialapäällikön ohella toimialalla on yksi henkilö
tutkimustehtävissä, toimialasihteeri sekä 9 henkilöä
laboratorio- ja kenttätehtävissä. Hydrologiseen havainto-
toimintaan käytetään noin yksi henkilövuosi suunnittelun
ja rakentamisen toimialaltä. Lisäksi vesien- ja ympäristön
suojelutoimialalla ösallistuu 2 - 3 henkilöä valvontatehtä
viensä ohella valvontatutkimusten kenttätyöhön sekä pohja-
vesi- ja jätehuoltotutkimuksiin.

Seuraavien hankkeiden toteutuminen on osaksi tai kokonaan
riippuvaista tutkimusmäärärahoista:

VYH:n budj . - VYH:n budj.
rahoitus ulkopuol. rah.
(1 000 mk) (1 000 mk)

- vesiensuojelumaksututkimukset 114,5
(useita hankkeita) (v. 1988 kertymä)

- järvien syvyyskartoitukset 100

- lintuvesikohteiden perusselvi
tykset 40

- yhdennetyn seurannan havainto-
toiminta Evon alueella 57

- jätehuollon ongelma-alueet:
mm. käytöstä poistetut sahat 108

- Antonio Gramscin öljyvahingon
jälkiseuranta 6

- valvontatutkimusten erityis
analytiikka 20

- maatalouden vaikutukset 50
vesiekosysteemiin

- HÄPRO - hydrologisten teki
jöiden merkitys vesistöjen
happamoitumisessa 15

392,5 118.

3.2 TURUN VYP

3.2.1 Tutkimuksen yleislinjat

Turun vesi- ja ympäristöpiirissä tehtävän tutkimuksen tarkoi
tuksena on tuottaa oman alueen vesivaroista ja vesien käytös
tä tietoja ensisijaisesti hallintoa varten. Lääninhallitus
tulee saamaan osan tiedontarpeestaan vesi- ja ympäristöpiirin
tutkimuksista. Tutkimuksessa pyritään eräin osin myös
tieteellisiin päämääriin. Vesistä ja muusta ympäristöstä
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kerätty perustieto muodostaa tarpeellisen pohjan mm. alueen
korkeakouluissa tehtävälle syventävälle luonnontieteelliselle
tutkimukselle.

3.2.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Vesivarojen havainto- ja seurantatoiminta pysyy edelleen
tärkeällä sijalla tutkimustoiminnassa. Veden määrää ja
laatua seurataan jo pitkään jatkuneiden havainto-ohjelmien
puitteissa joissa, järvissä ja merialueella. Saaristomeren
ja eteläisen Selkämeren tilan seuranta ulompana sijaitsevilla
alueilla on paljon resursseja kysyvää työtä, mutta sitä
pyritään painottamaan. Vesi- ja ympäristöpiirin osuus
vesistöjen tilan seurannassa on sovitettu yhteen velvoi
tetarkkailun kanssa. Alueen tärkeimmän järven, Pyhäjärven,
seurannassa ollaan yhteydessä mm. Turun yliopiston tutki
joihin. Turun ja Porin lääninhalllitus on pitänyt tärkeänä
Kiskonjoen vesistöalueen pienvesien ja eräiden piirin lintu-
järvien tilan seurannan jatkamista.

Haj akuormituksesta, erityisesti maataloudesta, tulevan
kuormituksen merkityksen ja vähentämismahdollisuuksien
selvittely on keskeinen tehtävä juuri Lounais-Suomessa.
Piiri osallistuu yhdessä vesien- ja ympäristöntutkimuslai
toksen kanssa mm. Savijoen mittapatoalueella ja Aurajoen
alajuoksulla tehtäviin eroosion suuruutta ja ehkäisykeinoja
sekä ravinteiden huuhtoutumista selvittäviin tutkimuksiin.
Piiri on mukana valtakunnallisen HÄPRO-projektin Lounais-
Suomeen suuntaamissa selvityksissä. Kalankasvatuksen vaiku
tusten seuranta Saaristomerellä kuuluu vesi- ja ympäristöpii
rin toimintaan.

Vesistöjä eniten kuormittavien teollisuuslaitosten jätevesien
määrää ja laatua valvotaan velvoitetarkkailun avulla.

Vesi- ja ympäristöpiiri varmistaa omin tutkimuksin em. seu
rannan luotettavuutta. Piirissä testataan lisäksi teol
lisuusjätevesien ja kaatopaikkojen valumavesien myrkylli
syyttä bioindikaattorien avulla. Puunj alostusteollisuuden
erityiskysymyksiä pyritään selvittämään vesiensuojelumak
suista saadulla rahoituksella. Vesi- ja ympäristöpiirin
tavoitteena on saada alueensa yhdyskuntien jätevedenpuhdis
tamot toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Omat seuranta-
tutkimukset ovat käytön opastuksen eräs perusta.

Vesi- ja ympäristöpiiri edistää haja-asutusalueiden ja
eräiden maaseututaajamien vedenhankintaa. Tätä tarkoitusta
varten etsitään sopivia pohjavesialueita, suoritetaan koe
pumppauksia ja tehdään laatuanalyysejä. Pohjavesien laadun
ja määrän kehitystä seurataan myös vakiopaikoilla.

Lääninhallitus on pitänyt tärkeänä kaatopaikkojen ympäris
tövaikutusten selvittelyä. Ongelmaa selvitetään vesien
j a ympäristöntutkimuslaitoksen riskikaatopaikkatutkimuksessa,
mutta piiri varautuu tekemään selvityksiä myös lääninhalli
tuksen erikseen osoittamista kohteista.
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3.2.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Piirin tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 13
henkilötyövuoden käyttöä ja 1,5 milj, markan rahoitusta
(taulukot 6 - 9). Tutkimuksen toimialalla työskentelee
vakituisesti 11 henkilöä Toimialapaallikon ohella toimia-
laila on 2 henkiloa tutkimustehtävissa, 7 henkilo labora
torio- ja kenttätehtävissä sekä toimistoapulainen. Hydro
logiseen havaintotoimintaan kaytetaan noin yksi henkilovuosi
suunnittelun toimialalta. Lisäksi vesien- ja ympäristönsuo
jelun toimialalta osallistuu 2 - 3 henkilöä valvonta- ja
pohj avesitutkimusten kenttätyöhön.

Aurajoen rannalle rakennettavalla koekentällä aloitetaan
v. 1988 eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista koskeva
koe- ja tutkimustoiminta. Turun vesi- ja ympäristöpiirin
laboratorion on kaavailtu huolehtivan koekentältä otettavien
näytteiden määrittämisestä. Tätä työtä varten otettavan
laborantin palkkakustannuksiin esitetään peltovilj elyn
aiheuttaman eroosion tutkimukseen maa- ja metsätalousminis
teriössä varatusta määrärahasta 35 000 mk.

3.3 TAMPEREEN VYP

3.3.1 Tutkimuksen yleisiinjat

Vesi- ja ympäristöpiirin tekemän tutkimuksen tarkoituksena
ön saada tietoa piirin vesivaroistä, vesien käytöstä, vesis
töjen tilasta ja niiden muuttumisesta viranomaisten pää
töksenteon tueksi sekä muille näitä tietoja toiminnassaan
tarvitseville. Yhteistyö lääninhallitusten kanssa on käyn
nistynyt ja niiden tarvitsemat tutkimukset tulevat lähi
vuosina lisääntymään. Jätehuoltoa ja luonnonsuojelua palve
levat tutkimukset tulevat myös kuulumaan piirin tutkimusteh
täviin lähivuosina.

3.3.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Tutkimustehtävät painottuvat edelleenkin vesistöjen tilan
seurantaan, valvontaa ja suunnittelua palvelevaan tutkimuk
seen sekä kemiallisen metsäteollisuuden jätevesien haittojen
vähentämiseen liittyviin tutkimuksiin.

Metsäteollisuuden jätevesien käsittelytekniikan muuttuessa
jatketaan metsäteollisuuden puhdistamoiden toimivuusselvi
tystä. Lisäksi tutkitaan fosforin poistoa metsäteollisuuden
j ätevesistä, orgaanisten klooriyhdisteiden käyttäytymistä
biologisessa puhdistuksessa sekä teollisuus- ja asumajäte
vesien yhteiskäsittelyä.

Vesistöjen kunnostamisen tutkimus- ja kehittelykohteista
tärkeimpiä on vesien happamoitumisen ehkäisy kalkituksella.
Vesistoihin joutuvien myrkkyjen ja muiden kemiallisten
aineiden tutkimus jatkuu jatevesitutkimuksena ja vesistossa
simpukkatutkimuksena.

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi muodostaa merkittävän
osan tutkimustyöstä vesistöjen laadun ja tilavuuden kar
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toittaminen, jota on voitu tehdä suunniteltua vähemmän
voimavarojen niukkuuden vuoksi.

Lääninhallituksia palveleva tutkimus muodostanee tulevai
suudessa kasvavan tehtäväalueen.

3.3.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 22 henkilötyö
vuoden käyttöä ja 2,1 milj, markan rahoitusta (taulukot
6 - 9). Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti
13 henkilöä. Toimialapäällikön ohella toimialalla on kaksi
akateemisen loppututkinnon suorittanutta henkilöä, joista
toinen käyttää työaikansa pääasiassa valvonnan luonnonta
loudellista asiantuntemusta tarvitsemiin selvityksiin ja
lausuntoihin sekä toinen puolet työajastaan vesiensuojelun
suunnitteluun. Näiden lisäksi toimialalla on toimialasih
teen, kuusi henkilöä laboratoriotehtävissä ja kolme henkilöä
kenttätehtävissä. Hydrologiseen havaintotoimintaan käytetään
noin puoli henkilötyövuotta suunnittelun ja rakentamisen
toimialalta. Lisäksi vesien- ja ympäristönsuojelun toimi-
alalla toimii metsäteollisuuden jätevesien puhdistustutki
muksissa kaksi henkilöä sekä valvontatehtäviensä ohella
valvonta- ja jätetutkimusten kenttätehtävissä 2 - 3 henki
löä. Talvineutraloinnin teho ja taloudellisuus -tutkimukseen
(HÄPRO) on erikseen palkattu tutkija.

Teollisuusjätevesien tutkimus edellyttää nykyisten käytössä
olevien varojen (vesiensuojelumaksut 120 000 mk/v ja har
joittelutyövoiman 0,5 htv) lisäämistä, mikä voidaan toteuttaa
esim. tutkimustoiminnan kehittämistä ja laajentamista vesi-
ja ympäristöhallinnossa pohtineen työryhmän ehdotuksen
mukaisesti.

Tutkimustoiminta on jatkuvasti kärsinyt niukoista henkilös
töresursseista, mikä ilmenee mm. laboratoriopalvelujen
rajoittamisena ja kenttähenkilökunnan pitkinä työpäivinä.
Varsinkin tulosten käsittely ja atk:n hyväksikäyttö sekä
raportointi kärsivät niihin pystyvän henkilöstön vähäisyy
destä. Biologista tutkimusta ei myöskään ole voitu lisätä
henkilöstöpuutteen vuoksi. Ympäristöhallinnon uudet tehtävät
edellyttävät tulevaisuudessa voimavaroj en lisäystä.

3.4 KYMEN VYP

3.4.1 Tutkimuksen yleislinjat

Kymen vesi- ja ympäristöpiirin tutkimustehtäville on tun
nusomaista monipuolisuus. Tärkeä piirre on tutkimustoiminnan
pysyvyys, johon vaikuttavat keskeisesti metsäteollisuuden
jätevedet sekä yhteistutkimukset korkeakoulujen ja yliopis
tojen kanssa (Etelä-Saimaa).

Tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat järvialueelta Etelä-Saimaa,
joista Vuoksi, Hiitolanjoki, Rakkolanjoki ja Kymijoki sekä
merialue kokonaisuudessaan. Erityisenä kohteena on raja
vesitutkimuksen piiriin kuuluva Saimaan kanava.
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3.4.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Kymen vesi- ja ympäristöpiirin tutkimustoiminta painottuu
perinteisesti metsäteollisuuden jätevesien ja niiden vaiku
tusalueiden tutkimuksiin. Painoaloina ovat jätevesien
toksisuus, vaikutusten ilmentäj ätekij ät, puhdistusmahdol
lisuudet ja puhdistustoiminnasta aiheutuvat mahdolliset
ympäristötekij ät.

Vaikutusaluetutkimusten pääpaino on Etelä-Saimaalla ja
nousevana kohteena Haminan edustan merialue. Merialueen
seurannassa tapahtuu muutos: karsimalla normaaliseurantaa
voidaan lisätä ns. intensiivikohteiden tutkimusta, joiden
uutena alueena ovat biologiset parametrit.

3.4.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 17 henkilötyö
vuoden käyttöä ja 1,4 milj. markan rahoitusta (taulukot
6 - 9). Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti
12 henkilöä. Työllisyysvaroin palkattuja on 3 henkilöä.
Vesiensuojelumaksuvaroin on laboratorioon palkattu labo
rantti. Kesäharjoittelijoita on keskimäärin kolme; kenttä-
töissä limnologian ylioppilas ja laboratoriossa kemian
ylioppilas, lisäksi laboratoriossa on avustanut ns. kesäla
borantti.

Suurin osa annetuista tehtävistä suoritetaan virkatyönä.
Erillisen rahoituksen turvin suoritetaan vesiensuojelumak
suvaroin kustannettavat tehtävät, muutamat pienet yhteis
hankkeet toisten toimialojen kanssa sekä ennen muuta uutena
tehtäväkenttänä suuret yhteistyöhankkeet lääninhallituksen
kanssa; näiden rahoitus suoritetaan oman erikseen hankittavan
rahoituslähteen kautta. Näitä ovat joko lääninhallitus
itse, kunnat, vesi- ja ympäristöhallitus tai ympäristömi
nisteriö.

Tutkimustarve on jo pitkään ylittänyt resurssit. Laborato
rion laajentaminen ja välineiden uusiminen koetaan välttä
mättömäksi ja kiireelliseksi. Tehtävien lisääntyminen
johtaa yhä suurempaan karsintaan.

3.5 MIKKELIN VYP

3.5.1 Tutkimuksen yleislinjat

Mikkelin vesi- ja ympäristöpiirin alue kuuluu eteläiseen
Järvi-Suomeen. Sitä leimaavat toisaalta Vuoksen ja Kymijoen
vesistöjen suuret reittivedet, tärkeimpänä Saimaa, ja
toisaalta alueelle sijoittuu runsaasti pieniä vesistöjä;
yli 1 ha:n järviä on runsaat 7 000. Vesiin kohdistuvalla
tutkimuksella ja seurannalla on näin poikkeuksellisen paljon
tehtäväkenttää: eri projektit ja toisaalta viranomaisen
yleinen tietovelvoite ja tähän liittyvät alueelliset vesis
töraportit.

Maa- ja metsätalouteen liittyvän hajakuormituksen, esim.
täydennysojituksen, sekä happamoitumisen aiheuttamien veden
laadun muutosten havainnointi ja syiden tutkiminen ovat
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tärkeitä kohteita v. 1988. Maakunnassa on esiintynyt tarvet
ta saada tietoa kahden huomattavasti lisääntyneen, taloudel
lisiakin menetyksiä aiheuttaneen levän, Gonyostomum semenin
ja Hyalotheca dissiliensin, ekologiasta. Tutkimuksia on
jatkettava myös v. 1988.

Järvien ja koskien kunnostusten valmistuessa on niiden
seurantatutkimuksien jatkaminen ja aloittaminen myös huo
mattava tutkimuksen lohko. Lintuvesien biologinen tutkimus
jatkuu yhteistyössä lääninhallituksen kanssa.

Ympäristömyrkkyjen ja kemikaalien osalta jatketaan yhteis
työssä lääninhallituksen kanssa päästölähteiden ja leviämisen
kartoitusta sekä tilastoaineiston että analyysien avulla.
Ratkaisevaa tässä on käyttöön saatava rahoitus ja henkilöstö,
samoin kuin jätehuollon tutkimuksen osalta.

Sedimenttitutkimukset ovat edelleen keskeisiä vesi- ja
ympäristöpiiriin sijoittuneen pohj akerrostumatutkijan toi
minnan seurauksena. Saimaan pohjakerrostumien perusselvi
tystä tulisi jatkaa mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimuk
sessa selvitetään sedimenttien merkitystä ainevarastona ja
vesistön kehityksen kuvaajana. Sedimenttitutkijan työ
ulottuu myös piirin rajojen ulkopuolelle. Järvien happa
muuden historiallista kehitystä ja syitä selvittelevä,
HÄPRO:n rahoittama projekti on raportointivaiheessa. Sinile
vien sedimenttitutkimus jatkuu.

Hydrologinen tutkimus painottuu seurantaan. Piiri ylläpitää
sekä valtakunnallista että omaa hydrologista havaintoverk
koa. Tavoitteena on osallistua mahdollisimman rationaa
lisesti valtakunnallisen havaintoverkon ylläpitoon siten,
kuin hydrologian toimiston kanssa erikseen sovitaan. Havain
totoiminta pyritään järjestämään niiden periaatteiden mukaan,
jotka on määritelty tutkimustoiminnan kehittämistä ja hajaut
tamista koskeneessa työryhmän ehdotuksessa. Hydrologisen
aineiston tallennusta, analysointia ja käyttöä pyritään
parantamaan siirtämällä tietojen tallennus tietokoneelle.

Järvien syvyyskartoitusta jatketaan Puulavedellä tarkoituk
seen saatavien määrärahojen puitteissa. Pohjavesitutkimusten
suorittaminen määräytyy taajamien ja haja-asutusalueiden
tarpeiden perusteella.

Laboratoriopalvelut muodostavat hyvin ratkaisevan tekijän
monen tutkimuksen suorittamiselle ja niiden tuottamisedel
lytyksiä pyritään parantamaan uuden laboratorion suunnittelun
aloittamisella.

3.5.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Vesi- ja vesistötutkimuksen keskeinen painopiste on Saimaan
tutkimus. Tähän kuuluvat fysikaalis-kemiallisten ja plank
tonbiomassahavaintoj en laaj entaminen syvännehavainto- ja
velvoitetarkkailualueiden ulkopuolelle niin, ettei tärkeitä
vesistöalueita jää havaintojen ulkopuolelle. Sedimentti
tutkimusta tehostetaan.

Palvelututkimusten alueella painotetaan vesistökunnostusten
seurantaa ja sen kehittämistä. Vesiensuojelun suunnittelua
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palvelevista tutkimuksista painotetaan täydennysoj ituksen
vesistövaikutus- ja suunnitteluohjeprojektia, joka on vielä
kartoitusvaiheessa. Vesistökohtaisten tila- ja käyttökel
poisuusraporttien valmistuminen on myös tärkeää.

3.5.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää 17 henkilötyövuoden
käyttöä ja 1,7 milj, markan rahoitusta (taulukot 6 - 9).
Tutkimuksen voimavarat muodostuvat pääosin toimialan henki
lökunnasta ja rahoituksen osalta heidän palkkamenoistaan
(toimialapäällikkö, kehittämis-, johtamis- ja tutkimusteh
tävät; toimialasihteeri, vedenlaaturekisteri ja toimisto-
palvelut; sedimenttitutkija, pääosin sedimenttitutkimuksia,
jossain määrin muita tutkimuksia ja selvityksiä; tilapäinen
tutkija, biologiset tutkimukset, alueraportteja ja muita
selvityksiä; 2 hengen kenttäryhmä, vesi- ja muu näytteenotto;
laboratorio, 5 vakinaista työntekijää; kalatalousteknikko,
biologisia ja vesinäytteitä, pääosin suunnittelutehtäviä).
Kesäharjoittelijoilla on lomien ja kesänäytteenoton tarpeen
vuoksi tärkeä merkitys. Hydrologinen tutkimus ja vesikas
vitutkimus tehdään suunnittelun ja rakentamisen toimialalla;
kokonaisvolyymi on n. 2 tutkijatyövuotta ja hieman enemmän
muita työvuosia.

Ympäristömyrkkytutkimuksen tehostaminen edellyttäisi
38 000 markan lisämäärärahaa Haukiveden kloorattujen feno
liyhdisteiden tutkimukseen sekä vähintään 50 000 markan
määrärahaa lääninhallituksen yhteistyöhankkeisiin. Saimaan
pohj akerrostumatutkimuksen analyysipalvelut vaativat
16 000 mk. Täydennysojituksen tutkimushanke vaatisi alus-
tavan arvion mukaan n. 130 000 mk/v; rahoitusmahdollisuuksia
selvitetään. Piirin oman hydrologisen havaintoverkon ylläpi
to edellyttää n. 10 000 mk/v ja Puulaveden syvyyskartoituksen
jatkaminen n. 100 000 markan vuosirahoitusta.

Henkilövoimavarojen osalta nykyisen palvelutason säilyttä
minen ja raporttien tuottaminen edellyttäisi välttämättä
tilapäisen hydrobiologin palkkauksen järjestämistä vaki
naiselle pohjalle. Ympäristöntutkimuksen kehittäminen
nykyisestään lääninhallituksen tarpeiden suuntaan vaatii
välttämättä j ätehuoltoluonnonsuoj elututkij an saamista palve
lukseen sekä määrärahaa laboratoriopalvelujen ostoon erityis
määritysten osalta. Jo mainitun laboratorion laajennuksen
lisäksi sen käyttö vaatii luonnollisesti lisähenkilöstöä.
Vesistöjen nykyistä kattavampi seuranta vaatisi myös uuden
kenttäryhmän.

3.6 KUOPION VYP

3.6.1 Tutkimuksen yleislinjat

Tärkeimpänä tutkimustavoitteena on alueellisten vesiin ja
vesiluontoon, pohj avesiin ja vesiensuojelukysymyksiin liitty
vien asioiden monipuolinen ja tavoitteellinen selvittäminen.
Tutkimusvalmiutta pyritään kehittämään ja yhteistyötä eri
tutkimusyksiköiden kanssa laajentamaan ja tehostamaan.
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3.6.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Tutkimustoiminnan painoaloina ovat vesivarojen seuranta,
vesiensuojelua palveleva tutkimus ja kunnostus- ja raken
nuskohteiden luonnontaloudellisten kysymysten selvittely
sekä pohjavesi- ja vedenhankintaselvitykset.

Seurantatutkimusten päärungon muodostavat valtakunnalliset
järvisyvänteiden ja virtapaikkojen havainnoinnit. Pienvesien
peruskartoitusta j atketaan talvitutkimuksena.

Pohjavesitutkimuksissa painopiste on haja-asutuksen veden
hankintaselvittelyissä, lähinnä laboratoriotutkimuksina.
Vuonna 1986 aloitettiin erityinen haja-asutuksen vedenhan
kinnan kehittämisprojekti, jota toteutetaan viiden vesi-
ja ympäristöpiirin alueella vuosina 1987 - 89. Erillisten
vedenottopaikkaselvitysten ohella suoritetaan j ärj estelmäl
listä pohjavesivarojen kartoitusta alueen kunnissa. Pro
jektin tutkimuksissa on tehty runsaasti yhteistyötä paikal
listen tutkimuslaitosten ja yliopiston kanssa. Projekti
vaikuttaa osaltaan myös piirin muun tutkimustoiminnan jär
jestämiseen. Pohjavesien happipitoisuustutkimuksia jatketaan
liittyen sekä vesilaitosten tarkkailuun että muiden vesi-
lähteiden selvityksiin. Pohj avesien käsittelytutkimusta
lähinnä raudan ja mangaanin poistamiseksi jatketaan. Halolan
huuhtoutumiskentällä selvitetään peltoviljelyn vaikutuksia
pohjavesien typpipitoisuuksiin.

Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien tarkkailu jatkuu
lähes entisessä laajuudessaan. Kaatopaikkojen valvontasel
vityksiä tehdään ja sahojen ympäristöongelmia selvitetään
yhteistoiminnassa lääninhallituksen kanssa. Näissä kysy
myksissä pyritään tutkimusvalmiuksia erityisesti kehittä
mään, Myös kalankasvatuslaitosten ja turvetuotannon vesis
tövaikutukset ovat tutkimuskohteina.

Vesistöjen kunnostuksiin ja rakentamiseen liittyvänä pyritään
kehittämään ja tarkentamaan luonnontilaselvityksiä kaikissa
kohteissa. Selvityksissä tutkitaan kohteesta riippuen
vesikasvustoa, eliöstöä ja veden ja pohjan tilaa. Myös
haj akuormituselvityksiä tehdään muutamalla suunnittelukoh
dealueella.

Vesiensuoj elumaksuvaroin j atketaan Kallaveden happimallin
tekoa ja aloitetaan puunjalostusteollisuuden jätevesien
yhdistetyn aerobi-anaerobipuhdistuksen tutkimus.

Lääninhallituksen aloitteesta aloitetaan ilmalevintäisten
hapanten päästöjen vaikutusten seuranta suuren puunjalostus
teollisuuslaitoksen ympärillä olevissa lammissa sekä jatke
taan lumitutkimuksia alueella.

Vesistöjen syvyyskartoitus on lähes suoritettu, mutta rahoi
tuksen loputtua työ on ollut keskeytyksissä. Työn loppuun
saattamiseksi rahoituksen järjestyminen olisi tärkeää.

3.6.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen (ilman pohjavesiprojektia

ja pohjavesiselvityksiä) edellyttää n. 14 henkilötyövuoden
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käyttöä ja 1,8 milj, markan rahoitusta (taulukot 6 - 9).
Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti 10 henki
löä. Toimialapäällikön ohella toimialalla on kalastusmes
tari, toimialasihteeri, laboratorion hoitaja, 3 laboranttia,
välinehuoltaja sekä 2 tutkimusapulaista pääosin maastoteh
tävissä. Vesien- ja ympäristönsuojelun toimialalta osal
listuu henkilöitä jätevedenpuhdistamoiden tarkkailun ja
valvonta-asioiden kenttätöihin n. 0,4 henkilötyövuoden
verran. Biologin työajasta kuluu tutkimustehtäviin n. 0,1
henkilötyövuotta. Hydroiogisissa tehtävissä on 2 henkilöä.

Toiminnan laajentumista rajoittavat laboratorio- ja tutki
musresurssit. Lisärahoitusta tulisi saada vesistöjen
syvyyskartoitusten loppuunsaattamiseen, hydrologiseen havain
nointiin, luonnontaloudellisten selvitysten lisäämiseen ja
erityisesti jätevesi- ja jätehuoltotutkimuksissa tarvittavien
ulkopuolisten palvelujen ostoon sekä erillistutkimuksiin
tarvittavan lyhytaikaisen henkilöstön palkkauksiin.

Pohj avesiprojektin (haj a-asutuksen vedenhankinnan kehittä
minen) ja pohjavesiselvitysten toteuttaminen edellyttää 7
henkilötyövuoden käyttöä ja 1,0 milj. markan rahoitusta
(taulukot 6 - 9). Pohjavesiprojektissa työskentelee pohja
vesigeologi, vesihuoltoinsinööri, tutkija ja laborantti.
Pohj avesiselvityksissä tarvitaan suunnittelun ja rakentamisen
toimialan insinöörin (0,5 htv) ja rakennusmestarin sekä
pohjavesigeologin (0,3 htv) työpanoksen lisäksi 3 maasto-
henkilön työpanos. Projektiin ja pohjavesiselvityksiin
tarvittavan maastohenkilöstön palkkaus on riippuvainen
erillisrahoituksesta.

3.7 POHJOIS-KARJALAN VYP

3.7.1 Tutkimuksen yleislinjat

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirin painopistealueiksi
on nimetty vesihuolto, vesiensuojelu ja kuivatustehtävät.
Tutkimustoiminta painottuu toisaalta ihmistoiminnasta aiheu
tuvien vesistö- ja pohjavesivaikutusten ja niiden syiden
tutkimiseen, toisaalta vähän muuttuneiden vesien seurantaan.

3.7.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Seurantatoiminnassa hydrologinen havainnointi jatkuu pää
piirteissään entisellään. Piirin omat vedenkorkeus- ja
virtaamatiedot on tarkoitus viedä atk-rekisteriin.

Vesistöjen tilan seuranta muodostuu vesien- ja ympäristöntut
kimuslaitoksen ohjelmasta, pienten vesistöjen ensihavain
noista, yli kymmenen vuotta sitten käytyjen vesistöjen
uusintanäytteenotosta sekä edustavan järven tutkimuksesta.
Vesistöjen hitaan muutoksen etenemistä seurataan vuosittain
biologisin menetelmin mahdollisimman tiheävälisesti kesä
kausina, Erityistä huomiota kiinnitetään happamiin järviin
ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Kalavesitutkimusta
jatketaan yhteistyössä kalastuspiirin kanssa,
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Ympäristönseurantatutkimuksen kohteena on Iso-Hietaj ärvi
Lieksan Patvinsuon kansallispuistossa, Kohdetta on ehdotettu
yhdennetyn seurannan tutkimusalueeksi. Tutkimusta tehdään
yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen, metsähallinnon ja
yliopistoj en kanssa.

Saimaan tutkimusohjelmaan osallistutaan voimavarojen mukaan.

Piirin tutkimustoiminta on pääasiassa vesiensuojelua palve
levaa tutkimusta. Maankäytön tehostuminen on aiheuttanut
enenevässä määrin paineita hajakuormituksen määrän ja laadun
vaikutusten selvittämiseen. Nurmes-tutkimuksessa jatkuvat
metsätaloustoimenpiteiden hydrologisten, fysikaalis-kemial
listen ja biologisten vaikutusten tutkimukset. Ävohakkuun,
ojituksen, aurauksen ja mätästyksen vesistövaikutusten
syiden selvittäminen edellyttää aiempaa tarkempaa maaveden
ja pohjaveden laadun seurantaa.

Lietelannan levityksen aiheuttaman huuhtoutuman seuranta-
tutkimus jatkuu yhteistyössä Maatalouden tutkimuskeskuksen,
Karjalan tutkimusaseman, Helsingin yliopiston ja Siikasalmen
maatalousoppilaitoksen kanssa. Tohmaj ärven koekentällä
jatketaan turvemaalta tapahtuvan huuhtoutuman seurantaa.
Maatalouden tutkimuskeskus kunnostaa vilj elytarkoituksiin
Tohmajärven Valkeasuon turvetuotannosta lopetetun osa-
alueen. Tällä alueella seurataan salaojavesien ja pohjaveden
määrää ja laatua.

Piirin tutkimuspalvelut painottuvat pääpiirteissään samalla
tavoin kuin aikaisempina vuosina. Pohjavesitutkimuksissa
tehdään haj a-asutuksen vedenhankintaselvityksiä. Kuopion
vesi- ja ympäristöpiirin haja-asutuksen vedenhankinnan
kehittämisprojektiin osallistutaan Juuan kunnassa.

Äsuma- ja teollisuusjätevesien sekä niiden purkuvesistöjen
valvontaa jatketaan. Teollisuusj ätevesien myrkyllisyystut
kimukset tulisi saada osaksi rutiinitarkkailua. Maakuntaan
ollaan perustamassa useita kalankasvatuslaitoksia ja vireillä
on huomattava määrä turvetuotantohankkeita. Näiden sekä
kaatopaikkojen, turkistarhojen ja rehusekoittamoiden vesistö
ja pohjavesivaikutuksia selvitellään aiempaa yksityiskoh
taisemmin, Lääninhallituksen ympäristönsuoj elutoimiston
kanssa yhteistyössä selvitetään mm. teollisuuden kaatopaik
kojen tilannetta, mikäli rahoitus järjestyy.

3.7.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Piirin tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 18
henkilötyövuoden käyttöä ja 1,9 milj. markan rahoitusta
(taulukot 6 - 9). Tutkimuksen toimialalla työskentelee
vakituisesti 12 henkilöä. Toimialapäällikön ohella toimia
lalla on yksi henkilö toimistotehtävissä (tulosten rekiste
röinti) ja 10 henkilöä laboratorio- ja kenttätehtävissä.
Vesien- ja ympäristönsuojelun toimialalla työskentelee
yksi henkilö noin 0,2 vuotta tutkimustehtävissä, mm. tutki
muksen toimialapäällikön sij aisena, Hydrologiseen havainto
toimintaan käytetään noin 0,4 henkilötyövuotta suunnit
telun toimialalta. Lisäksi vesien- ja ympäristönsuojelun
toimialalla ja suunnittelun toimialalla osallistuu yhteensä
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2 - 3 henkilöä valvonta- ym. tehtävien ohessa valvonta-,
j ätehuolto- ja pohj avesitutkimusten kenttätyöhön.

Nurmes-tutkimusta tehdään v. 1988 osittain ulkopuolisen
rahoituksen avulla. Sen vesibiologinen tutkimus ja mik
roilmastoselvitys jatkuvat Suomen Akatemian rahoituksella.
Suomen Akatemian rahoittamana valmistuu julkaisu avohakkuun
ja ojituksen vesistövaikutuksista. Vesiensuojelumaksuvaroin
jatketaan Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken kartonkitehtaan
jätevesien vaikutuksista tutkimusta, joka valmistuu v. 1988.
Lisäksi seuraavien piirin hankkeiden toteutuminen on osaksi
tai kokonaan riippuvainen vesi- ja ympäristöhallituksen
budjetin ulkopuolisista määrärahoista:

- vesistöalueittaisten tilaraporttien (Veksi) laatiminen

- Tuupovaaran kaatopaikan ympäristömyrkkypitoisuuksien
selvittäminen (LH:n aloite)

- teollisuuskaatopaikkaselvitys (LH:n aloite).

Tutkimusta tehdään voimavarojen sallimissa puitteissa.
Ongelmiksi on koettu kuljetuskaluston puutteellisuus, monien
laboratoriolaitteiden korkea ikä sekä raporttien hidas
valmistuminen. Atk-toimintojen kehittämistä laitteisto
ja henkilövoimavaroin pidetään ainoana mahdollisuutena
nopeampaan tutkimustulosten hyväksikäyttöön. Vuoden 1988
aikana piirien tehtävänä on laatia vesien laatuluokitus
alueittain. Tehtävä vaatii runsaasti voimavaroja.

Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutkimuslaboratorion
erityisanalyysipalveluja tarvitaan edelleen. Jossain määrin
saattaa olla tarvetta myös ulkopuolisiin analyysipalveluihin
erillisrahoituksella, erityisesti vesien- ja ympäristönsuo
jeluun liittyvissä tutkimuksissa.

Tärkeimpinä yhteistyötahoina vesien- ja ympäristöntutkimus
laitoksen ohella ovat lääninhallitus ja kalastuspiiri,
metsähallinto, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun yliopisto ja
Maatalouden tutkimuskeskus.

3.8 VAASAN VYP

3.8.1 Tutkimuksen yleislinjat

Tutkimus painottuu vuonna 1988 edelleen vesistötutkimukseen.
Erityistä huomiota kiinnitetään alueellisten erityiskysy
mysten selvittämiseen sekä virtaavien vesien vesistöraken
tamisen ja säännöstelyn vaikutusten tutkimismenetelmien
kehittämiseen. Rannikkovesien tutkimuksessa otetaan huomioon
Pohjanlahti-vuosi. Muuta ympäristöntutkimusta laajennetaan
resurssien mukaan. Lääninhallitukselle tehdään ympäristön
ja luonnonsuojeluun sekä jätehuoltoon liittyvää tutkimusta.
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3.8.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Vesistörakentaminen, laaja metsäoj itustoiminta, maaperän
happamuus, turvetuotanto ja hajakuormituksen suuri osuus
vesistöjen kuormittajana ovat Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin
alueen keskeiset vesiensuoj eluongelmat. Tutkimustoiminta
painottuu näiden kysymysten selvittelyyn.

Vesirakentamisen osalta on vaikutusten seuraamisen lisäksi
yhä enemmän alettu tutkia haittojen vähentämismahdollisuuksia
osana vesirakentamisen kehittämistoimintaa. Vesistöjärjes
telyjen ja säännöstelyn vaikutusten seurantamenetelmiä
pyritään myös jatkuvasti kehittämään. Vesistöjärjestelyn
ja säännöstelyn yleisiä vaikutuksia on myös tutkittu.
Tekojärvien ekologista kehitystä koskeva tutkimus jatkuu
yhteistyössä Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin, vesi- ja
ympäristöhallituksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa, osit
tain Suomen Akatemian rahoittamana.

Vesirakentamisen lisäksi muutkin alueelliset erityisongelmat
ovat tutkimuksessa voimakkaasti esillä. Kalankasvatuksen
aiheuttama kuormitus ja vaikutus vesistöissä, turvetuotannon
vesistövaikutukset sekä happamien maiden kuivatukseen liitty
vät ongelmat ja niiden vähentämismahdollisuudet ovat esimerk
kejä tärkeimmistä tutkimusaiheista.

Vedenhankintaan soveltuvien pohjavesivarojen niukkuus ja
sijoittuminen kauas kulutuskeskuksista vaatii jatkuvaa
pohj avesivarojen inventontia alueellisten vesihuoltosuunni
telmien tarpeiksi. Vesihuoltolaitoksia on Vaasan vesi- ja
ympäristöpiirin alueella poikkeuksellisen runsaasti ja
niiden toiminnan seurantaan liittyvä tutkimustoiminta viekin
huomattavan osan kapasiteetista.

Virtaavia vesiä tutkittaessa on pidetty tärkeänä uusien
tutkimusmenetelmien kehittämistä ja soveltamista Suomen
oloihin. Vuonna 1988 aloitetaan tutkimus suvantojen poh
j aeläimistöön perustuvan indeksin käyttömahdollisuuksista
virtaavien vesien tutkimuksessa.

Yhteistyössä Vaasan lääninhallituksen kanssa tehdään eräitä
jätehuoltoon, kuten ongelmajätteiden käyttöön, liittyviä
tutkimuksia. Öljy- ja kemikaalionnettomuuksiin liittyvää
tutkimusvalmiutta kehitetään resurssien mukaan.

Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina naapurivesi- ja ympäristö-
piirien ja vesi- ja ympäristöhallituksen lisäksi ovat ympä
ristöministeriö, Suomen Akatemia, Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos, TKK, lääninhallitus, Merentutkimuslaitos,
Jyväskylän, Oulun, Turun ja Helsingin yliopistot. Myös
Uumajan yliopistoon on pidetty yhteyksiä mm. Merenkurkun
tutkimusyhteistyön puitteissa. Tekoj ärvitutkimuksessa
ollaan yhteydessä myös neuvostoliittolaisiin tutkijoihin.
Suomen Akatemia rahoittaa osittain tekojärvien ekologista
tutkimusta. Vuonna 1988 tehdään tekojärviprojektiin liittyvä
yhteistyömatka Unkariin, jossa on tarkoitus täydentää v. 1987
aloitettua tutkimusta rantavyöhykkeen pohjaeläimistön sopeu
tumisesta erityyppisissä tekojärvissä sekä esitellä v. 1987
tutkimuksen tuloksia.
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3.8.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 35 henkilötyö
vuoden käyttöä ja 4,0 milj, markan rahoitusta (taulukot
6 - 9). Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti
22 henkilöä. Toimialapäällikön ja toimialasihteerin lisäksi
toimialla on 4 tutkijaa, 3 apulaistutkijaa, kymmenen henkilöä
laboratorio- ja kenttätehtävissä, yksi rakennusmestari
hoitamassa hydrologista havaintotoimintaa, yksi rakennus
mestari muissa tutkimukseen liittyvissä tehtävissä sekä
yksi toimistohenkilö hoitamassa vedenlaatuarkistoon ja
muuhun arkistointiin ja toimistotehtäviin liittyviä töitä.
Hydrologiseen havainto- ja tutkimustoimintaan käytetään
noin yksi henkilötyövuosi suunnittelun ja rakentamisen
toimialoilta. Vesien- ja ympäristönsuojelun toimialla
osallistuu 5 - 6 henkilöä valvontatutkimuksiin, pohjavesi
tutkimuksiin, viemäri- ja vesilaitostutkimuksiin sekä vesien-
suojelun suunnitteluun liittyvään tutkimukseen. Tekniseen
tutkimukseen osallistuu rakentamisen toimialalta 1 - 2
henkilöä samoin kuin suunnittelua palvelevaan tutkimukseen
suunnittelun toimialalta. Vesistöj en syvyyskartoitukset
on hoidettu suunnittelun toimialalla ja niihin on vuosittain
osallistunut 1 - 2 henkilöä.

Suomen Akatemia on rahoittanut Suomen tekojärvien ekologista
kehitystä tutkivaa projektia. Rahoituksesta on tehty Äkate
mialle jatkoesitys, joka koskee tutkijan palkkaamista.
Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimusmomenttien lisäksi
tutkimusta on rahoitettu rakennusvaroista (30.40.77), työl
lisyysvaroilla ja lainvoimaisten lupapäätösten hoitamista
varten varatuista varoista (30.40.15.2) sekä momentilta
30.40.14 (luonnontaloudelliset selvitykset), kun tutkimukset
koskevat rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyviä velvoit
teita. Suunnitteluvaroilla on tehty vesistöjärjestelyjen
ja vesistöjen kunnostuksen sekä vesiensuojelun suunnitteluun
liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Lääninhallitus ja
ympäristöministeriö ovat rahoittaneet luonnonsuoj eluun,
jätehuoltoon ja öljyonnettomuuksiin liittyvää tutkimusta.
Osa tutkimuksista tehdään yhteistyössä eri tutkimuslaitosten,
kuten RKTL ja VTT, ja korkeakoulujen kanssa. Kuortaneen
järven ja Kuorasjärven syvyyskartoitukset on esitetty rahoi
tettaviksi uuden työllisyyslain mukaisilla työllistämisva
roilla.

3.9 KESKI-SUOMEN VYP

3.9.1 Tutkimuksen yleislinjat

Tutkimustoiminta muodostuu valtakunnallisten ja piirin
omien tutkimusten toteuttamisesta. Piirin toiminnan paino
pistealue on vesiensuojelun, vesihuollon ja vesien virkis
tyskäytön edistäminen. Alueellisesti tärkeimmät tutkimus-
tarpeita aiheuttavat tekijät ovat jätevesien vaikutusten
selvittäminen sekä muutenkin vesiensuojelun tarpeet. Myös
vesistöjen kunnostuksen ja vedenhankinnan suunnittelu
tarvitsee tutkimuspalveluja. Yleinen tietojen tarve vesien
tilasta ja happamoitumistilanteen selvittäminen edellyttävät
tutkimusta. Erilaisissa hankkeissa jatketaan yhteistyötä
Jyväskylän yliopiston kanssa. Myös lääninhallituksen ja
kalastuspiirin kanssa ollaan yhteistyössä.
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3.9.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Toiminnasta muodostaa keskeisen osan vesien- ja ympäristön-
tutkimuslaitoksen ohjelmien toteutus. Muu toiminta painottuu
erilaisten kuormitustekij öiden aiheuttamaan tutkimustarpee
seen. Puunjalostusteollisuuden ja kalankasvatuksen kuormi
tuksen vaikutusten lisäksi on turvetuotannon ja ojitusten
vaikutusten selvittämisen tarve kasvanut. Valvontatoiminnassa
ilmenee jatkuvasti tutkimustarpeita, jotka ovat useinkin
kiireellisiä. Pohjaveden hankintaan liittyvä suunnittelu
on lisääntynyt ja se tarvitsee paljon laboratoriopalveluja.
Vesistöjen tilan tutkiminen ja seuranta mm. happamoitumis
tilanteen selvittämiseksi tarvitsee edelleenkin mittavaa
tutkimusta. Tutkimuksissa on käytetty enentyvästi biologisia
menetelmiä. Niiden käyttöä tullaan jatkamaan ja kehittä
mään. Myös pohjaeläinseurannan kehittäminen jatkunee.

Yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kanssa
jatketaan toisaalta kokonaisorgaanisen kloorin määritys
menetelmän käyttöönottamiseksi vesi- ja ympäristöpiirin
omassa laboratoriossa ja toisaalta kehittämällä edelleen
simpukoiden käyttämiseen perustuvaa kloorihiilivetyjen ja
-fenolien tarkkailumenetelmää.

3.9.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Piirin tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 15 henki
lötyövuoden käyttöä ja 1,6 milj. markan rahoitusta (taulukot
6 - 9). Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti
13 henkilöä. Toimialapäällikön ohella toimialalla on yksi
tutkija, toimialasihteeri sekä 10 henkilöä laboratorio- ja
kehittämistehtävissä. Lisäksi vesien- ja ympäristönsuojelun
toimialalta ja vesihuoltoryhmästä ottaa 2 - 3 henkilöä
tarvittaessa näytteitä. Hydrologisen havaintotoiminnan
tehtäviin osallistuu yksi henkilö vesien- ja ympäristönsuo
jelun toimialalta hoitamalla aineiston säilyttämistä.

Seurantaohjelmat voidaan toteuttaa normaalilla budjettira
hoituksella, Erillisiin tutkimusprojekteihin tarvitaan
lisää rahoitusta, erityisesti kulutus- ja laiterahoja.
Välttämätön on riittävän suuri sitomaton tutkimusraha piirin
omiin tarpeisiin. Lääninhallituksen kanssa pyritään yh
teistyönä aloittamaan Lievestuoreen tehtaan kaatopaikkasel
vitys ja saastuneiden saha-alueiden selvitys.

Kaikki tutkimus vaatii analysointia, jonka määrä ja moni
puolisuus on lisääntynyt jatkuvasti. Laboratorion vakituinen
henkilöstö on kuitenkin edelleen 1970-luvun alun suuruinen.
Laboratoriomestarin tarve erikoistehtäviin on ilmeinen,
eikä tilapäisten työsuhteiden varaan voida perustaa jatkuvia
proj ektej a. Laboratoriotoiminnan alueellinen kehittäminen
parantaisi ja monipuolistaisi toimintaedellytyksiä myös
uusilla aloilla kuten jätetutkimuksessa.

3.10 KOKKOLAN VYP

3.10.1 Tutkimuksen yleislinjat

Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin alueella aiheuttavat
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tutkimustarvetta haj akuormitus, erityisesti turkistarhaus,
vesistörakentaminen, vedenlaatuongelmat vedenhankintavesis
töissä, vesien happamuus sekä Lestijoen luonnontaloussuun
nittelu.

3.10.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Turkistarhauksen vesistövaikutuksia on v. 1986 selvitetty
alustavasti Lestijoen vesistöalueella perifytonmenetelmällä.
V. 1987 tutkimuskokeilua on jatkettu Lapuanjoen alaosalla,
minne on keskittynyt huomattava määrä turkistarhoja.
Tutkimus jatkuu v. 1988. Maatalouden tutkimuskeskuksen
Kannuksen koeasemalla jatketaan tarhalta tulevien valuma
vesien laadun ja määrän tutkimuksia.

Ähtävänjoen vesistön vesiensuojelua palvelevana tutkimus
hankkeena on käynnistymässä vesistö- ja vedenlaatumallin
laatiminen. Mallityöstä on vastuussa hydrologian toimisto
ja se saataneen päätökseen v. 1988. Malli tulostaa kuormi
tustekijöiden, veden laadun ja vesistön tilan yhteydet ja
antaa siten lisäperusteita Ähtävänjoen suojelulle. Tällä
hetkellä vedenlaatuongelmia on joen alaosalla vedenhankinnan
kannalta ja Lappa- ja Evijärven liiallisessa rehevyydessä.

Lestijoen luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman
useimpien viranomaisten osaraportit ovat valmistusvaiheessa.
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin raportti “Lestijoen veden
laatu sekä sen parantamistarpeet ja -mahdollisuudet” val
mistuu v. 1987. Suunnitelmaa on tarkoitus täydentää v. 1988
mm. maaperäselvityksellä. Tässä selvityksessä kartoitetaan
happamimmat alueet ja annetaan suositukset keinoista tulva-
aikaisen veden pH:n nostamisesta lohikalojen mäti- ja
nuoruusvaiheiden vaatimalle tasolle. Kalataloudellista
kunnostussuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä kalastuspiirin
kanssa.

Luodon-Öjanjärven valuma-alueella on käynnistynyt v. 1986
tutkimus happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja vaiku
tuksesta veden laatuun. Tavoitteena on laatia ennuste
happamuusriskin suuruudesta ja ehdotukset sen torjumiseksi
niin, että Luodon-Öjanjärven kalakanta ei vaarannu. Tutkimus
valmistuu v. 1988 ja sen toteuttamisesta vastaa VTT.

Vesi- ja ympäristöhallinnon ja MTTK:n Keski-Pohjanmaan
(Toholampi) koeaseman kanssa käynnistynee v. 1988 huuhtou
tumatutkimuksia perustettavan huuhtoutumiskentän avulla.
Tavoitteena on kehittää ja soveltaa olemassa olevia mene
telmiä maataloudesta vesistöön kohdistuvan kuorman ja sen
vaikutusten arvioimiseksi.

3.10.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 16 henkilötyö
vuoden käyttöä ja 1,3 milj, markan rahoitusta (taulukot
6 - 9). Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti
13 henkilöä. Toimialapäällikön ohella toimialalla on
tulosten esikäsittelyssä 1 henkilö ja 11 henkilöä labora
torio- ja kenttätehtävissä. Hydrologiseen havaintotoimintaan
käytetään noin 0,6 henkilötyövuotta suunnittelun toimia-
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laita. Lisäksi vesiensuojelun ja vesihuollon toimialalla

osallistuu 2 - 3 henkilöä valvontatehtäviensä ohella vai

vontatutkimusten kenttätyöhön sekä pohjavesi- ja jätehuol

totutkimuksiin.

Luodon-Öj anj ärven happamuustutkimuksessa ja Ähtävänj oen

mallin laatimisessa käytetään huomattavalta osin vesi- ja

ynipäristöha1linnon rahoituksen lisäksi kuntien ja teolli

suuslaitosten rahoitusta (ulkopuol. rahoitus yht. n.

180 000 mk).

Toimialan resurssikysymyksistä keskeisin on uuden laborato

rion saanti. Laboratorio- ja näytteenhakuhenkilöstöä tulisi

voida lisätä sesonkiaikoina. Luonnontaloudellisen koulu

tuksen saaneista henkilöistä on pysyvä puute.

3.11 OULUN VYP

3.11.1 Tutkimuksen yleislinjat

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin tutkimus on pääasiassa omaa

hallintoa palvelevaa ja sovellettua. Sen erottaminen muusta

toiminnasta, mm. suunnittelusta ja rakentamisesta, on

joissakin tapauksissa vaikeaa. Tilanne edellyttää toimia

lojen välistä yhteistyötä, mutta myös selvää vastuun jakoa.

Samaten on selvitettävä, missä määrin voidaan antaa tutki

musapua lääninhallitukselle. Tutkimusyhteistyötä tutkimus

laitosten ja korkeakoulujen kanssa kehitetään edelleen.

Tämä on entistä tärkeämpää tehtävien laajentuessa ja moni

puolistuessa. Työskentelyä tehostetaan mm. laitteistoa

nykyaikaistamalla. Erityisesti atk:n kehittäminen on

tärkeää.

3.11.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Vaikka valtakunnalliset seurannat eivät enää muodosta

valtaosaa tutkimusmäärästä, niiden merkitys on suuri.

Seurannan avulla voidaan todeta vesistöissä pitkän ajan

kuluessa ilmenevät muutokset. Valtakunnallisen seurannan

lisäksi on tärkeää, että vesi- ja ympäristöpiiri seuraa

oman alueensa vesistöjen tilaa ja käyttää tutkimus- ja

seurantatuloksia vesiensuoj elun pohjana. Velvoitetarkkai

lusta saatava tietous käytetään hyväksi oman tiedonhankinnan

tukena.

Varsinaisen tutkimuksen painopistealueina Oulun piirissä

ovat erityisesti happamoitumiseen ja luonnolliseen happa

muuteen liittyvät ilmiöt, turvetuotannon vesistövaikutukset,

kemikaalien vaikutukset sekä kallio- ja maaperän vaikutus

pohjaveden ja vesistöjen geokemiaan. Vesistövaikutusten

tutkimisen rinnalla haittojen estämiseksi ja vähentämiseksi

tehtävä turvetuotannon teknologinen tutkimus on kiireellinen

tehtävä.

Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella on kaatopaikkoja,

joihin on todennäköisesti viety ongelmajätteitä. Osa

kaatopaikoista sijoittuu vesistöjen tai pohjavesien kannalta

siten, että haittavaikutukset ovat myöhemmin mahdollisia.

Selvitysten teko kaatopaikkojen aiheuttamasta uhasta tulisi
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aloittaa välittömästi. Niihin kuuluu hydrogeologisia
tutkimuksia, pinta- ja pohjavesien tarkkailua ja muita
selvityksiä. Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella on
myös toimintansa lopettaneita sahoja ja kyllästämöitä,
j ötka ovat puunsuoj auksessa käyttäneet torj untakemikaalej a.
Kemikaaleja on useissa tapauksissa joutunut ympäristöön
muodostaen riskin lähialueelle. Monet kohteista sijaitsevat
vesistöjen ja asutuksen lähistöllä. Niiden aiheuttama
uhka tulee selvittää. Selvitysten jälkeen voidaan laatia
em. kohteiden kunnostussuunnitelmat, jotka voidaan toteuttaa
esim. j ätehuoltotöinä.

3.11.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 21 henkilötyö
vuoden käyttöä ja 2,7 milj, markan rahoitusta (taulukot
6 - 9). Tutkimuksen toimialalla työskentelee vakituisesti
12 henkilöä. Toimialapäällikön ohella toimialalla on yksi
henkilö tutkimustehtävissä sekä 10 henkilöä laboratorio-
ja kenttätehtävissä. Lisäksi vesien- ja ympäristönsuojelun
toimialalla osallistuu 2 - 3 henkilöä muiden tehtäviensä
ohella valvontatutkimusten sekä pohjavesi- ja jätetutkimusten
kenttätyöhön.

Tutkimuksen nykyiset voimavarat eivät salli toiminnan
laajentamista, joten sekä henkilö- että rahamäärää tulee
lisätä. Projektikohtaisten määrärahojen lisäksi tulee
saada nykyistä tuntuvasti enemmän sitomatonta määrärahaa,
jolloin voitaisiin solmia mm. määräaikaisia työsuhteita.
Vesi- ja ympäristöhallinnon budjetin ulkopuolista rahoitusta
tarvitaan n. 525 000 mk hydrologiseen havaintotoimintaan,
yhdennetyn seurannan aloittamiseen, vesilaboratoriopalve
luksiin ja maastotyöhön sekä turvetuotannon teknologiatut
kimukseen. Syvyyskartoituksiin tarvitaan 50 000 mk, jolla
saatettaisiin loppuun Kuusamon järvien kartoitus.

3.12 KAINUUN VYP

3.12.1 Tutkimuksen yleislinjat

Piirin tutkimustoiminnan tarkoituksena on tuottaa tietoa
Kainuun alueen vesien laadusta ja määrästä sekä pyrkiä
selvittämään vesistöjen tilaan vaikuttavia tekijöitä.
Tutkimuksen rungon muodostavat vesien- ja ympäristöntutki
mus laitoksen valtakunnalliset seurantatutkimukset sekä
muut valtakunnalliset tutkimushankkeet. Piirin oma tutki
mustoiminta on pääasiassa selvitysluonteista alueen vesien-
suojelun ja vesien käytön suunnittelun vaatimaa tiedon
hankintaa.

3.12.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Valtakunnallisten seuranta- ja kartoitustutkimusten lisäksi
alueellisesti tärkeitä tutkimuskohteita ovat turvetuotannon,
kalankasvatuksen j a metsänhoitotoimenpiteiden vesistövaiku
tukset, latvavesissä havaittu rehevöityminen sekä voimata
loudellisen säännöstelyn vaikutukset j ärvialtaissa.
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Puunj aiostusteollisuuden j ätevesien vesistövaikutusten
tutkimista biologisin menetelmin jatketaan. Myös kaato
paikkoj en ympäristövaikutukset ja yhdyskuntaj ätevesien
käsittely ovat edelleen tärkeitä tutkimuskohteita. Vesis
töalueittain etenevää järvivesien laadun kartoitustutkimusta
j atketaan talvikautena.

Hydrologisen havaintoverkon kunnossapitoa sekä tarkistus
mittauksia siirretään hydrologian toimistosta piirin tehtä
väksi, joten ko. tehtävät hieman lisääntyvät. Pohjavesi—
tutkimuksissa piiri osallistuu valtakunnalliseen haja-asu
tusalueiden vedenhankinnan kehittämisproj ektiin.

3.12.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 18 henkilötyö
vuoden käyttöä ja 2,0 milj. markan rahoitusta (taulukot
6 - 9). Vesi- ja ympäristöpiirissä toimii tutkimustehtävissä
pysyväisessä työsuhteessa 10 henkilöä: 1 ylitarkastaja
(toimialapäällikkö), 1 laboratorionhoitaja, 1 laborantti,
2 laboratorioapulaista, 1 välinehuoltaja, 1 tarkastaja, 1
kenttämestari, 1 tutkimusapulainen ja 1 toimistoapulainen
(noin 60 % työajastaan). Lisäksi valtion työtehtäviin
palkattuna on 6 - 9 henkilöä.

Työvoimaministeriön henkilöiden palkkaukseen osoittaman
rahoituksen sekä työmäärärahojen lisäksi piiri ei ole tehnyt
esityksiä ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi,

Korkeakoulutasoisen tutkimushenkilöstön puute on tutkimus-
toimintaa eniten rajoittava tekijä. Lyhyessä työsuhteessa
olevan henkilökunnan suuri osuus vaikeuttaa huomattavasti
toimintaa.

3.13 LAPIN VYP

3.13.1 Tutkimuksen yleislinjat

Tutkimuksen toimialan tehtävänä on selvittää Lapin vesi-
ja ympäristöpiirin alueella olevien vesien laatua, määrää
sekä yleistä tilaa. Samalla se tuottaa alueensa vesistä
käyttökelpoista tietoa vesistöä koskevan päätöksenteon
tueksi. Lääninhallitus saa osan tiedontarpeestaan vesi-
ja ympäristöpiirin tutkimuksista. Tutkimuksissa pyritään
eräiltä osin myös tieteellisiin päämääriin. Vesistä sekä
ympäristöstä kerättävä perustieto muodostaa tärkeän pohjan
myös mm. korkeakouluissa sekä muissa tutkimusyksiköissä
tehtävälle syventävälle tutkimustyölle.

3.13.2 Tutkimustehtävien painottuminen

Vesistöjen tilan seurantatoiminta pysyy edelleen tärkeällä
sijalla tutkimustoiminnassa. Veden laatua ja määrää seura
taan jo pitkään jatkuneiden valtakunnallisten ja vesi- ja
ympäristöpiirin omien havainto-ohjelmien puitteissa joissa,
järvissä ja merialueella. Vesien määrän havainnoinnin
siirryttyä pääosin vesi- ja ympäristöpiiriin, tulee se
vuonna 1988 asettamaan tutkimustoiminnalle huomattavasti
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lisätehtäviä. Vesien määrän havainnointi tullaan koordi
noimaan erityisesti veden laatua koskevien tutkimusten
kanssa, mikä säästää maastotyössä tarvittavia voimavaroja
ja mahdollistaa viraavien vesien ainevirtatarkastelut.

Tutkimusresursseja suunnataan erityisesti Lapin alueen
happamoitumistutkimuksiin. Norjan ympäristöviranomaisten
kanssa jatketaan Utsjoen ja Inarin tunturialueiden happa
moitumistutkimuksia. Ne pyritään laajentamaan Pohjoismaiden
ministerineuvoston tuella koskemaan koko pohjoisinta Lappia.
Valtakunnallisen HÄPRO-projektin kanssa jatketaan yhteis
työtä. RKTL:n kanssa aloitetaan tutkimus, jossa selvitetään
kevättulvan aikaisten pH- ja rautapitoisuusmuutosten vaiku
tusta lohikalojen mädin selviytymiseen Tornionjoen vesis
töalueella. Simojoella jatketaan jo aikaisemmin aloitettua
tutkimusta, jossa selvitetään veden laadun ja lohikalojen
haudonnan onnistumisen välistä riippuvuutta. Kevättulvan
aikaisten pH- ja alkaliteettimuutosten simulointimallitut
kimus aloitetaan yhteistyössä VYH:n hydrologian toimiston
kanssa. Suomalais-norjalaisen rajavesistökomission puit
teissa aloitetaan yhteistyössä Finnmarkin lääninhallituksen
kanssa Tenojoen veden laadun tehostettu tarkkailu, jossa
norjalainen osapuoli pääasiassa huolehtii näytteiden otosta
ja Lavy näytteiden analysoinnista.

Soklin kaivoksen avaaminen sekä jatkojalostuksen mahdollinen
sijoittuminen Lapin alueelle aiheuttaa tutkimustarvetta
vesi- ja ympäristöpiirille.

Vesistöjä eniten kuormittavien teollisuuslaitosten jätevesien
määrää ja laatua vaivotaan lähinnä velvoitetarkkailun
avulla. Vesi- ja ympäristöpiiri varmistaa omin tutkimuksin
em. seurannan luotettavuutta.

Kalataloudellisia tutkimuksia tullaan edelleen jatkamaan.
Tehtävät tutkimukset liittyvät katselmuksiin, vesistöjen
suunnitteluun, uittoväylien entistämiseen sekä metsänparan
nustöiden kalataloudellisten vaikutusten tutkimiseen.

Kokonaisvaltaisen tutkimuksen kannalta tärkeitä syvyyskar
toituksia tullaan jatkamaan, mikäli niiden rahoitus saadaan
asianmukaiseksi. Vedenhankintaa palvelevaa pohj avesitutki
musta jatketaan.

Yhteistyötä vesi- ja ympäristöpiirin muiden toimialojen
kanssa kehitetään edelleen siirtymällä tapauskohtaisesti
projektinomaiseen työskentelyyn. Erityisesti tämä koskee
yhteistyötä suunnittelun toimialan kanssa. Lääninhallituksen
kanssa yritetään tehostaa yhteistyötä yhteisten, molempia
hyödyttävien tutkimusaiheiden löytämiseksi.

3.13.3 Tutkimuksen voimavarat ja rahoitus

Tutkimusohjelman toteuttaminen edellyttää n. 20 henkilötyö
vuoden käyttöä ja 2,3 milj, markan rahoitusta (taulukot
6 — 9).
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3.14 YHTEENVETO PIIRIEN TUTKIMUKSEN VOIMÄVÄROISTÄ JA RAHOITUKSESTA
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Taulukko 6. Vesi- ja ympäristöpiirien v. 1988 tutkimusohjelman työvuosien käyttösuunnitelma: VYH:n

budjetilla rahoitettava osuus. (Ks. selityksiä taul. 2.) (Ilman vesistöjen syvyyskartoituksia, joissa

tarvittavat voimavarat esitetään liitteessä 8)

Tehtävä Työvuodet (v)

(SKP:n tilikoodi) Hevy Tuvy Tavy Kyvy Mivy

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

1 SEURANTATOIMINTA

(542)

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta

1.2 Vesistöjen tilan seuranta

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA

(541)

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva tutkimus

3,2 Rakentamista palveleva tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3.6 Vesilaboratoriopelvelukset (ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

5 YLEISHALLINTO

(540)

0,2 0,2

0,1

0.1 0,1

0,3 10,9 7,0 1,4 12,5 0,3 8,2 1.3 8,6

0.1 1.0 0,1

0,1

0,1 0,3 0,1 0,5 0.2 0,1

0,2 0,1 0.1 0.1 0,1
1

10,7 3,8 0,2 12,0

0,6 0,5 0.4 1,0 0,4 1,0 0.8 1,3 0,4 1,0

5.1 Johtamistehtävät

5.2 Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

5.3 Toimistopalvelut

0,2 1,2 1,2 1.0 0,3 1.0 0,4 0.6 0,7 1,0

1
1.0

0.1 0,1

0,1 0,1

1.0 0.4

0,2 0.4

0.1

0,3

0,3

0,4

0.1

0.2

0.1

1,00,1 0,2

0.4

0,1 0.1

0.1

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

2,3 0,2 1,6 0,2 3.6 1.3 0,4 0.9 1,9

1,6 0,1 1,4 3.3 1,0 0.2 0,3 1,6

0.1
2 2

1.5 0.1 1.1

0,2
3

0,2

0,8 0.5

2,5 0.5

0,2 1,6

0.1 0,1

0,6 0,1 0,2 0,2 0,3 0.3 0,2 0.5 0,1
1

0.6 0,1 0.1 0.2 0.3 0.3 0,1 0,4

0,1 0,1 0.1 0,1

0,1
4

0.1 0,2

1.00,1

0.1 0,1

0,1 0.1

0.8

0,4

1.6

0,2 0.2

0,1 0,1

7.5 8,4

0.1 0.1 0,1

0,3 0,3 0,2 0,4

0,3 0,2 0,1 0,2 0,4

0,3 1,0

Yhteensä 3,5 12,9 3,2 9,2 5,8 15.8 2,0 11,0 4,4 10,6

1,0

0.3

0.3

0,1

1,0 1,0
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Taulukko 6. (Jatkuu)

Tehtävä Työvuodet Cv)

(SKP:n tilikoodi) Kuvy PKvy Vavy KSvy Kovy —

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

2 TUTKIMUSTOIMINTA

(541)

0.3 3,6 0,4 1.5 3,1 0,1 0,2 0,4

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

0,2 3,4 0,4

0,1 0,6 0,3

2,0

0,1 0,8 0,1

0,1 0,2

0.1 0,2

1,0 1,6

0.2 0,5

0.5 1,0

0,3 0,1

0,4 0.3

0,2 0,2

0,2 0,1

1,0

0,1 0,2

0,2 0,4

0,2 0,3

0,1

3 TUTKIMUSPÄLVELUT

(543+544+545+546)

Suunnittelua palveleva tutkimus

Rakentamista palveleva tutkimus

Valvontaa palveleva tutkimus

Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3.6 Vesilaboratoriopalvelukset (ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

5 YLEISHALLINTO

(540)

1.0 2.0

0,5 0.5 0,1

0,2 1,0 0,4 1,0 0,8 2,0 0,6 0.2 0.2 1,0

5. 1 Johtamistehtävät

5.2 Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

5.3 Toimistopalvelut

b b
Yhteensä 3,0 18,7 1,3 12,4 9,2 22,7 2,0 11,5 1,2 11,6

SEURANTATOIMINTA

(542)

0.2 3,7 0,4 0.4 0,6 3,3 0,8 0,4 0,1 0,7

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta 2.2 0.4 1,5 0;2 0,1

1.2 Vesistöjen tilan seuranta 0,2 0,4 0.4 0.2 0,4 0,6 0,4

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta 0,2 1,0 0.3

1.4 Pohjavesien laadun seuranta 1.0 0.2 0.1 0.2

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta 0,1 0.2 0.2 0.1

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

Muu tutkimus

0.1

0,1

3.1

3.2

3.3

3.4

0.3 9.4 0,1 10,8 6.2 14,3 0,5 10.9 0.6 9.5

0.2 1,0 1,2 1,0 0.1 0.3 0,3

0,1 2,5 3.0 0.2 0.4

0,1 0,3 0.1 1.0 0,5 0,3 0,5

0,1 0,3

8,0 10,8 7.0 10,9

0.3

8.0

2.0 1,0 0,2 0,1 0.1

0.1 0,4 0.4 0,1

0,2 0,3 0,4 0.2 0.1

1.0 1,0 2,0 0,2 1,0
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Tehtävä Työvuodet (v) Jakauma

(SKP:n tilikoodi) Ouvy Kavy Lavy Piirit yht. ()

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

1 SEURANTATOIMINTA

(542)

1.1 Mydrologinen havaintotoiminta

1.2 Vesistöjen tilan seuranta

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA

(541)

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT

(543÷544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva tutkimus

3.2 Rakentamista palveleva tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3. 6 Vesilaboratoriopalvelukset

(ml, maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

5 YLEISSALLINTO

(540)

1,3 0,4 0,5 0,4 3,5 6.6 17,7 15 10

0,1

0,1

0,1

0.1

Ö,l 0.1 2,5 1,7 6

0,1 0,1

0.3 10,4 1,2 8,0 1,1 7,6 13,6 128.1 31 75

0,6 0,5

0.3

0,3 1,0

0,1 1.0 1,0 0,1 0,2

0.1 0,1 0,2

10,0 7,0 5.4

0,3 0,2 0,6 0,5 0,5 1,8 6.2 12,5 14 8

5. 1 Johtamistehtävät

5.2 Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

5.3 Toimistopalvelut

Yhteensä 3,2 11,5 1.8 9,0 3,9 13,4 44 170 100 100

1 3 ‘1

Sisältää mom. 35.25.24; Sisältää mom. 35.25.21; Lintuvedet; Antonio Gramsci; Pohjavesiprojektin ja

pohjavesiselvitysten osuus 2 (tutkijat) ja 5 työvuotta

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

1,3 0,5 2,6

0,6

Ö.l 0.2

0,2

0,1

0.1

1.2 0.5 1.9 0,5 15,4 10.7 34 6

0,7 0.5 1.8 0,4 12,5 7.7 28 4

0,2

0,5 0,3 1,5

0.1 0.2 0.1 0,4

0,1

0,5

0,4

0,1

0,2

0,1

0.2

0.1 0,1

0,1 2.7 1,3 6 <1

0,1 0,4 0,3

0,2 0.2 0,2

0.2 0.5 1,8
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Taulukko 7. Vesi- ja ympäristöpiirien v. 1988 tutkimusohjelman työvuosien käyttösuunnitelma: VYH:n

budjetin ulkopuolisista lähteistä rahoitettava osuus. (Ilman vesistöjen syvyyskartoituksia, joissa

tarvittavat voimavarat esitetään liitteessä 8)

Tehtävä Työvuodet (v)

(SKP:n tilikoodi) Hevy Tuvy Tavy Kyvy Mivy

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

1 SEURANTATOIMINTA 0,1 0,9

(542)

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta 0,1

1.2 Vesistöjen tilan seuranta 0,4

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta 0,2

1.4 Pohjavesien laadun seuranta 0,1

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta 0,1 0,1

2 TUTKIMUSTOIMINTA 0,3 0,5 0,5 0,5

(541)

2.1 Vesientutkimus 0,3 0,5 0,5 0.3

2.1.1 Hydrologinen tutkimus

2.1.2 Vesien tilan ja veden laadun tutkimus 0,2

2.1.3 Tekninen tutkimus 0,5 0,1
1

2.1.4 Muu vesientutkimus 0,3 0.5

2.2 Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus 0,2

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 0,1

2.2.2 Kemikaalien tutkimus 0,1

2.3 Maatutkimus ja rakenteiden

tutkimus

2.4 Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT 0,3 2,6 2,0

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva tutkimus 0,1 1.0

3.2 Rakentamista palveleva tutkimus 0,1

3.3 Valvontaa palveleva tutkimus 0,2

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk. 0,1

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus 0,2

3.6 Vesilaboratoriopalvelukset 0,3 1,9 1.0

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

Yhteensä 0,3 0,3 0,5 0.6 4,0 2,0
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Tehtävä Työvuodet (v)

(SKP:n tilikoodi) Kuvy PKvy Vavy KSvy Kovy

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

1 SEURANTATOIMINTA 0,3 1,0 0,5

(542)

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta 0,5
1.2 Vesi.stöjen tilan seuranta 0,3 1,0

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA 2,5 0,5 0,8 1,0 0.5
(541)

2.1 Vesientutkimus 1,5 0,5 1,0 0,5
2.1.1 Hydrologinen tutkimus

2.1.2 Vesien tilan Ja veden laadun tutkimus 1,0 0,5
2.1.3 Tekninen tutkimus

2.1.4 Muu vesientutkimus 1.5 0,5

2.2 Jätehuollon Ja kemikaalien tutkimus 1,0 0,8

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 0,8 0,8

2.2.2 Kemikaalien tutkimus 0,2

2.3 Maatutkimus ja rakenteiden

tutkimus

2.4 Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT 4,1 0,9
(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva tutkimus 0,3
3.2 Rakentamista palveleva tutkimus 0,3
3.3 Valvontaa palveleva tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk. 0,3

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3. 6 Vesilaboratoriopalvelukset

(ml. maastotyö) 4,1

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

Yhteensä 4,4 2.5 0.5 1,8 1,9 1,0
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Tehtävä Työvuodet (v) Jakauma

(SKP:n tilikoodi) Ouvy Kavy Lavy Piirit yht. ()
1 II 1 II 1 II 1 II 1 II

1 SEURANTATOIMINTA

(542)

0,1 2.1 0,3 1,1 4,2 11 16

2 TUTKIMUSTOIMINTA

(541)

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden

tutkimus

1,5 0,3 0.3 0.2 6.5 2,8 65 11

3 TUTKIMUSPALVELUT

(543+544+545+546)

Suunnittelua palveleva tutkimus

Rakentamista palveleva tutkimus

Valvontaa palveleva tutkimus

Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk.

2,0 0,7 5.5 0,8 2,0 2.4 18.5 24 73

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3.6 Vesilaboratoriopalvelukset

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

2.0 5,5 2.0

Yhteensä 1,6 4,4 1,0 5,8 1.0 2.0 10 25 100 100

1
Lintuvedet

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta 1,3

1.2 Vesistöjen tilan seuranta 0,3

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Polijavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta 0.1 0.5

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

0,3

1,5 0.3 0,2 0,2

1.0 0,2 0,2

0,5 0,3

0.12.4 Muu tutkimus

4,7 2,6 47 10

1,8 0,2 18 <1

3.1

3.2

3.3

3.4

0.5

0,7 0,3
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Taulukko 8. Vesi- ja ympäristöpiirien v. 1988 ohjelman vaatima rahoitus. Työvuosien käyttö taulukkojen

6 ja 7 mukainen. (Ks. selityksiä taul. 4.) (Ilman vesistöjen syvyyskartoituksia, joissa tarvittavat

voimavarat esitetään liitteessä 8)

Tehtävä Menot (1 bOO mk)

(SKP:n tilikoodi) Hevy Tuvy Tavy

1 II III yht. 1 II III yht. 1 II III yht.

1 SEURANTATOIMINTA 14 154 30 198 164 95 55 314 35 88 39 162

(542)

1.1 Hydrologinen havainto-
1

toiminta 100 30 130 14 95 20 129 30 12 42

1.2 Vesistöjen tilan seu

ranta 9 6 15 41 10 51 30 30 17 77

1.3 Rannikkovesien tilan

seuranta 5 3 8 41 10 51

1.4 Pohjavesien laadun

seuranta 54 10 64 18 5 23

1.5 Sadevesien laadun seu

ranta

1.6 Muu ympäristön tilan
2

seuranta 45 45 14 5 19 5 10 5 20

2 TUTKIMUSTOIMINTA 222 18 126 366 220 51 10 281 436 118 100 654

(541)

2.1 Vesientutkimus 149 6 70 225 192 35 5 232 400 88 70 558
3

2.1.1 Hydrologinen tutkimus 15 15 14 14

2.1.2 Vesien tilan ja veden
3 3 3

laadun tutkimus 116 6 28 150 150 5 155 100 40 20 160

2.1.3 Tekninen tutkimus 28 300 48 50 398
4,5 4,5

2.1.4 Muu vesientutkimus 33 27 60 35 35

2.2 Jätehuollon ja kemikaa

lien tutkimus 63 7 55 125 28 16 5 49 36 30 30 96
1 1

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 63 7 55 125 14 16 5 35 36 30 30 96

2.2.2 Kemikaalien tutkimus 14 14

2.3 Maatutkimus ja raken

teiden tutkimus
6 6,4 6.4

2.4 Muu tutkimus 10 5 1 16
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Tehtävä Menot (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) Hevy Tuvy Tavy

1 II III yht. 1 II III yht. 1 II III yht.

3 TUTKIMUSPALVELUT 28 762 240 1030 569 205 774 140 900 92 1132

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva

tutkimus 9 9 65 5 70 105 105

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus 32 32 5 5

3.3 Valvontaa palveleva
1

tutkimus 10 7 20 37 130 20 150 10 25 7 42

3.4 Vesistöjen käyttöä.

hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk. 9 7 16 16 16

3.5 Ulkopuolisia palveleva

tutkimus 16 16 5 10 5 20

3.6 Vesilaboratoriopalve

lukset (ml. maastotyö) 748 220 968 310 180 490 20 860 80 960

3.7 Maalaboratoriopalve

lukset

4 KEHITTÄMIST0IMINTA 9 6 15 10 10

(549)

5 YLEISHALLINTO 80 46 20 146 55 65 120 56 72 128

(540)

5.1 Johtamistehtävät 40 5 45 41 41 27 27

5.2 Toiminnan suunnittelu

ja kehittäminen 40 16 5 61 14 14 29 29

5.3 Toimistopalvelut 30 10 40 65 65 72 72

Yhteensä 353 986 416 1755 439 780 270 1489 677 1178 231 2086

71
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Taulukko 8. (Jatkuu)

Tehtv Menot (1 000 mk)

(SKPn tilikoodi) Kyvy Mivy Kuvy

1 II III yht. 1 II III yht. 1 II III yht.

1 SEURANTATOIMINTA 18 481 138 637 90 80 20 190 30 348 102 480

(542)

1.1 Hydrologinen havainto-

toiminta 2 26 28 40 80 20 140 230 77 307

1.2 Vesistöjen tilan seu

ranta 11 380 80 471 40 40 30 28 25
3

1.3 Rannikkovesien tilan

seuranta 2 60 19 81

1.4 Pohjavesien laadun

seuranta 20 5 25 10 10 80 80

1.5 Sadevesien laadun seu

ranta 5 1 6

1.6 Muu ympäristön tilan

seuranta 5 14 7 26 10 10

2 TUTKIMUSTOIMINTA 31 65 28 124 230 96 326 30 325 215 570

(541)

2.1 Vesientutkimus 12 40 22 74 160 96 256 20 315 165 500

2.1.1 Hydrologinen tutkimus 5 5 10

2.1.2 Vesien tilan ja veden

laadun tutkimus 12 20 10 42 160 96 256 10 50 60

2.1.3 Tekninen tutkimus 10 5 15 160 145 305

2.1.4 Muu vesientutkimus 5 2 7 10 105 20 135

2.2 Jätehuollon ja kemikaa

lien tutkimus 19 20 6 45 50 50 10 10 50 70

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 11 15 5 31 10 10 50 70

2.2.2 Kemikaalien tutkimus 8 5 1 14 50 50

2.3 Maatutkimus ja raken

teiden tutkimus 5 5

2.4 Muu tutkimus 20 20



Taulukko 8. (Jatkuu)

Tehtävä Menot (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) Kyvy Mivy Kuvy

1 II III yht. 1 II III yht. 1 II III yht.

3 TUTKIMUSPALVELUT 18 220 187 425 138 750 135 1023 30 838 262 1130

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva

tutkimus 2 10 10 22 108 10 135 253 20 90 10 120

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus 5 6 11 10 10

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus 7 50 115 172 20 10 30 10 28 38

3.4 Vesistöjen käyttöä,

hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk. 10 7 17

3.5 Ulkopuolisia palveleva

tutkimus 9 10 13 32 10 10

3.6 Vesilaboratoriopalve

lukset (ml. maastotyö) 135 36 171 730 730 710 252 962

3.7 Maalaboratoriopalve

lukset

4 KEHITTÄMIST0IMINTA 10 5 15 10 10 295 105 115 515

(549)

5 YLEISHALLINTO 140 62 15 217 53 78 131 20 80 100

(540)

5.1 Johtamistehtävät 70 7 77 40 40

5.2 Toiminnan suunnittelu

ja kehittäminen 70 30 8 108 13 13 20 20

5.3 Toimistopalvelut 32 32 78 78 80 80

Yhteensä 217 828 373 1418 521 908 251 1680 405 1696 694 2795

73



74

Taulukko 8. (Jatkuu)

Tehtävä Menotfl 000 mk)

(S1Pn tilikoödi)

III yht.. 1 1 I1 yht.

1 SEURANTATOIMINTA 55 8 118 231 40 330 62 432 268 42 38 348

(542)

1.1 Hydrologinen havaintö

toiminta 38 68 106 150 10 l6Ö 30 10 40

1.2 Vesistöjen tilan su

ranta 55 20 50 125 20 40 6 6 25 20 265

1.3 Rannikköesien til4n

seuranta 20 100 40 160

1.4 Pohjavesien laadun

seuranta 2ö 6 2 13 12 3 28

1.5 Sadevesien laadun si

ranta

1.6 Muu ympäristön tilan

seuranta 20 20 10 5 15

2 TUTKIMUSTOIMINTÄ 51 82 133 380 360 146 886 77 193 270

(541)

2.1 Vesientutkimus 51 82 133 250 210 46 506 13 180 193

2.1.1 Hydrologinen tutkimus 30 30 20 50 70

2.1.2 Vesien tilan ja veden

laadun tutkimus 41 3 80 50 100 6 156 13 180 193

2.1.3 Tekninen tutkimus 30 10 40 80

2.1.4 Muu vesientutkimus 10 13 23 150 50 200

2.2 Jätehuollon ja kemikaa

lien tutkimus 120 30 30 180 64 13 77

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 100 20 120 64 13 7?

2.2.2 Memikaalien tutkimus 20 10 30 60

2.3 Maatutkimus ja raken

teiden tutkimus 100 50 150

2.4 Muu tutkimus 10 20 20 50
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Taulukko 8. (Jatkuu)

Tehtävä Menot (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) PKvy Vavy KSvy

1 11 III yht. 1 II III yht. 1 II III yht.

3 TUTKIMUSPALVELUT 13 1152 193 1358 620 1430 390 2440 62 570 278 910

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva

tutkimus 120 100 60 280 10 10

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus 250 300 100 650

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus 13 13 100 50 20 170 40 40

3.4 Vesistöjen käyttöä,

hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk. 100 200 80 380

3.5 Ulkopuolisia palveleva

tutkimus 20 20 50 50 100 12 12

3.6 Vesilaboratoriopalve

lukset (ml. maastotyö) 1152 173 1325 700 120 820 570 278 848

3.7 Maalaboratoriopalve

lukset 30 10 40

4 KEHITTÄMISTOIMINTA 17 17 10 10

(549)

5 YLEISHALLINTO 53 79 7 139 80 150 230 75 10 5 90

(540)

5.1 Johtamistehtävät 13 13 40 40 50 50

5.2 Toiminnan suunnittelu

ja kehittäminen 40 40 40 40 25 25

5.3 Toimistopalvelut 79 7 86 150 150 10 5 15

Yhteensä 172 1306 400 1878 1130 2270 598 3998 482 622 514 1618
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Taulukko 8. (Jatkuu)

Tehtävä Maot (1 G0 ‘k)
(SKP:n ti1iködi) ouvy —. Kavy

h.1 I1 IIt)t. 1x

1 SEURÄNtATGIM±?(1Ä IÖ 9 1 133 Ö9 ±816 415
65

iö5 ib
(542)

1.1 Hydrologinen havainto-

toiminta 10 40 9 9 150 25 50 225 65 90 155

1.2 Ilesistöjen tilan tr

ranta 30 9 g : s
1.3 Rannikkoveslen tilan

seuranta 2 IJÖ 32 5 15 0

1.4 Pohj3vesien 1aadu!ti

seurazita 3 3 3 ±Ö 5 5
1.5 Sadevesi en laadun seu

ranta d7 3 10

1.6 MUU
ympäristön tilan

seuranta 10 iÖ 110 16ö 5 5

2 TUTKINUSTOIMINTÄ 144 6 7 234 21 150 174 610 24 1250 1274

{ 541)

2.1 Vesientutkimu 1144 6 21 228 1228 7 4i5 f6 40 2Sr6

2.1.1 flydrolaginen tutkimus 2b nö
2. 1.2 Vesien ti1ai ja ede

laadun tutkimus 144 60 2 212i 1Ö 12Ö 3ÖÖ 16 15 3
2.1.3 Tekninen tutkimus 3 4 45 t35

2.1.4 Muu vesientutkimus 8 2 ±0 1S i5

2.2 Jätehuollon ja kemikaa

lien tutkimus 3 i5 16 5

2.2.1 3ätehuollon tutkimus 3 3 5ö ±00 150 5

2.2.2 Kemikaalien tutkiäus 8 2 10

2.3 Maatutkimus ja raken

teiden tutkimus

2.4 Muu tutkimus 5 8 i 13



Taulukko 8. (Jatkuu)

Tehtävä Menot (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) Kovy Ouvy Kavy

1 II III yht. 1 II III yht. 1 II III yht.

3 TUTKIMUSPALVELUT 72 617 138 827 35 722 823 1580 191 850 400 1441

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva

tutkimus 24 25 7 56 25 10 5 40 10 10

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus 24 27 7 58 10 5 15 10 10

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus 38 10 48 6 4 10 61 50 111

3.4 Vesistöjen käyttöä.

hoitoa ja kunn.pitoa

palv. tutk. 24 27 14 65 6 4 10 130 40 30 200

3.5 Ulkopuolisia palveleva

tutkimus 5 5

3. 6 Vesilaboratoriopalve

lukset (ml. maastotyö) 500 100 600 700 800 1500 810 300 1110

3.7 Maalaboratoriopalve

lukee t

4 KEHITTÄMISTOIMINTA 12 12 5 5

(549)

5 YLEISHALLINTO 24 76 100 40 10 5 55 105 55 160

(540)

5.1 Johtamistehtävät 12 12 15 15 75 75

5.2 Toiminnan suunnittelu

ja kehittäminen 12 12 25 25 30 30

5.3 Toimistopalvelut 76 76 10 5 15 55 55

Yhteensä 262 848 196 1306 526 981 1188 2695 320 970 755 2045

77



Taulukko 8. f3atkuu)

78

Tehtävä Menot (1 000 mk) Menojen

(SKP:n tilikoodi) Lavy Piiri.t yht. jakauma

1 II III yht. kok.menot (1+11+111) (%)

SEURANTATOIMINTA

(542)

Hydrologinen havaintotoiminta

Vesistöjen tilan seuranta

Rannikkovesien tilan seuranta

Pohjavesien laadun seuranta

Sadevesien laadun seuranta

Muu ympäristön tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA

(541)

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun

tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus 13

Jätehuollon tutkimus 13

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

Muu tutkimus

51 283 133 467

225 115 340

37 37

14 15 42

3 28

7 7

13 13

198 52 42 292

45 39 269

2 27

148 14 30 192

12 31 7 50

7 3 23

7 3 23

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

13

25

185

25

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

4207 16

5020 18

3875 14

883 3
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Taulukko 8. (Jatkuu)

Tehtävä Menot (1 000 mk) Menojen

(SKP:n tilikoodi) Lavy Piirit yht. jakauma

1 II III yht. kok.menot (1+11+111) ()

3 TUTKIMUSPALVELUT 168 753 425 1346 15416 57

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva

tutkimus 86 72 10 168

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus 22 5 27

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus 47 93 25 165

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk. 22 14 3 39

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus 13 15 2 30

3.6 Vesilaboratoriopalvelukset 537 380 917

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA 609 2

(549)

5 YLEISHALLINTO 62 132 194 1810 7

(540)

5,1 Johtamistehtävät 37 37

5.2 Toiminnan suunnittelu ja

kehittäminen 25 25

5.3 Toimistopalvelut 132 132

Yhteensä 479 1220 600 2299 27062 100

1 2 3 4
Sisältää mom. 35.25.24; Sivutoimipalkkio; Sisältää mom. 35.25.21; Sisältää mom. 35.11.26.01 ja

5 6 7
35.12.26; Lintuvedet; Antonio Gramsci; Pohjavesiprojektin ja pohjavesiselvitysten osuus 975 000 mk
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Taulukko 9. Vesi- ja ympäristöpiirien v. 1988 tutkimusohjelman rahoitussuunnitelma. (Ks. selityksä

taul. 5.) (Ilman vesistöjen syvyyskartoituksia. joissa tarvittavat voimavarat esitetään liitteessä. 8)

Tehtäva Rahoitustarve (1 000 mkj

(SKP:n tilikoodi) Hevy Tuvy Tavy Kyvyt

A 3 A 3 Ä 5 Ä 3

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

(541)

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun

tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden

Muu tutkimus

35 488 70 44 30

10

3 TUTKIMUSPALVELUT 1004 26 774 1112 20 346 79

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua paiveleva

tutkimus

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3.6 Vesilaboratoriopalvelukset

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

5 YLEISHALLINTO

(540)

5. 1 Johtamistehtävät

5.2 Toiminnan suunnittelu ja

kehittäminen

5.3 Toimistopalvelut

10

1 SEURANTAT0IMINTA

(542)

1. 1 Hydrologinen havainto toiminta

1.2 Vesistöjen tilan seuranta

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA

153 45 314

1

142 20 568 69

130 129 42 28

15 51 77 421 50

8 51 71 10

64 23 23 2

6

45 19 20 19 7
2

320 46 246 35 584 70 90 34

185 40
3

15

197

14

3
150 155

4,2
40

tutkimus

tutkimus

4
20

125
1

125

35

28

49

35

14

160

328 70

96

96

22

5

7

41

29

20

10

4

2

5 5,2
10 6

12 2

5

9 70 105 12 10

32 5 6 5

1
37 150 42 152 20

16 16 14 3

16 20 22 10

2
942 26 490 960 140 31

15 15

146 120 128 217

45 41 27 77

61 14 29 108

40 65 72 32

Yhteensä 1638 117 1454 35 1976 110 1236 182



Taulukko 9. (Jatkuu)

$1

Tehtävä Rahoitustarve (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) Mivy Kuvy PKvy Vavy

A B Ä B A 8 A 8

SEURANTATOIMINTA

(542)

190 480 211 20 402 30

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta

1.2 Vesistöjen tilan seuranta

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

130 30

80 26

10 20

2 TUTKIMUSTOIMINTA

(541)

296 30 570 133 526 360

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun

tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden

Muu tutkimus

80 156

80

23 200

40 140

20 100

20 40

150

30 20

3 TUTKIMUSPALVELUT

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva

tutkimus

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3. 6 Vesilaboratoriopalvelukset

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

813 210 1130

123 130 120

30

10

10

38

650 80 962

1058 300 1890 550

13

20

100 180

450 200

100 70

380

1045 280 820

40

100

5.1 Johtamistehtävät

5.2 Toiminnan suunnittelu ja

kehittäminen

5.3 Toimistopalvelut

b

Yhteensä 1440 240 2795 1558 320 3058 940

140

40

10

307

83

106

105

160

20 66

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

133 306 200

30 70

226 30 500

226 30 60

305

135

70

70

tutkimus 50

50

tutkimus

20

4 KEHITTÄMISTOIMINTA

(549)

5 YLEISHALLINTO

(540)

10

131

40

13

78

515

100

20

80

17

139

13

40

86

10

230

40

40

150



Taulukko 9. (Jatkuu)

82

Tehtävä Rahoitustarve (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) KSvy Kovy Ouvy Kavy

A B A B A 3 Ä 3

1 SEURÄNTATOIMINTA

(542)

229 119 84 49 220 225 60 110

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta

1.2 Vesistöjen tilan seuranta

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta

1.4 Pohjavesien laadun seuranta

1.5 Sadevesien laadun seuranta

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta

2 TUTKIMUSTOIMINTA

(541)

49 150 75 45 11,0

20 5

10

10 150 5

198 72 57 177 410 200 250 4

Vesientutkimus

Hydrologinen tutkimus

Vesien tilan ja veden laadun

tutkimus

Tekninen tutkimus

Muu vesientutkimus

Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus

Jätehuollon tutkimus

Kemikaalien tutkimus

Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT

(543+544+545+546)

3.1 Suunnittelua palveleva

tutkimus

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk.

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus

3.6 Vesilaboratoriopalvelukset

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4

5. 1 3ohtamistehtävät

5.2 Toiminnan suunnittelu ja

kehittäminen

5.3 Toimistopalvelut

12

848

36 29 10

5

600 1400 100

Yhteensä 1427 191 993 313 2170 525 1615 430

119

40

146

28

15

10

39

32

3

20

10 5

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

210

910

10

40

193 51 177 245 200 24,0 16

193 47 177 200 100 15 16

4 35 100

10 15

5 72 3 160 5

5 72 3 150 5

10

5 5 8

740 87 1480 100 1145 296

27 29 40 10

29 29 15 10

65 46

200

860 250

12 5

90 100 55 160

50 12 15 75

25 12 25 30

15 76 15 55

48 10

KEMI T TÄM 1S TOIMINTA

(549)

5 YLEISHALLINTO

(540)
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Taulukko 9. (Jatkuu)

Tehtävä Rahoitustarve (1 000 mk)

(SKP:n tilikoodi) Lavy Piirit yht.

A 3 A 3

1 SEURANTATOIMINTA 442 25 3495 712

(542)

1.1 Hydrologinen havaintotoiminta 315 25

1.2 Vesistöjen tilan seuranta 37

1.3 Rannikkovesien tilan seuranta 42

1.4 Pohjavesien laadun seuranta 28

1.5 Sadevesien laadun seuranta 7

1.6 Muu ympäristön tilan seuranta 13

2 TUTKIMUSTOIMINTA 278 14 3958 1062

(541)

2.1 Vesientutkimus 255 14 3063 812

2.1.1 Hydrologinen tutkimus 27

2.1.2 Vesien tilan ja veden laadun

tutkimus 178 14

2.1.3 Tekninen tutkimus 50

2.1.4 Muu vesientutkimus

2.2 Jätehuollon ja kemikaalien tutkimus 23 667 216

2.2.1 Jätehuollon tutkimus 23

2.2.2 Kemikaalien tutkimus

2.3 Maatutkimus ja rakenteiden tutkimus

2.4 Muu tutkimus

3 TUTKIMUSPALVELUT 1145 201 13547 1869

(543÷544+545+546)

3.1 Suunnittelua paiveleva

tutkimus 133 35

3.2 Rakentamista palveleva

tutkimus 27

3.3 Valvontaa palveleva

tutkimus 137 28

3.4 Vesistöjen käyttöä, hoitoa ja

kunn.pitoa palv. tutk. 39

3.5 Ulkopuolisia palveleva tutkimus 30

3.6 Vesilaboratoriopalvelukset 779 138

(ml. maastotyö)

3.7 Maalaboratoriopalvelukset

4 KEHITTXMISTOIMINTÄ 609

(549)

5 YLEISHALLINTO 194 1810

(540)

5.1 Johtamistehtävät 37

5.2 Toiminnan suunnittelu ja

kehittäminen 25

5.3 Toimistopalvelut 132

Yhteensä 2059 240 23419 3643

1• --
L

Sis. mom. 35.25.24; Sis. mom. 35.11.26.01 ja 35.12.26; Sis. mom. 35.25.21; Lintuvedet;
5 6
Antonio Gramsci; Pohjavesiprojektin ja pohjavesiselvitysten osuus 975 000 mk
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LIITTEET



LIITE 1

VESI- JA YNPARISTÖNALLINNON VUODEN 1968 TIIFKIMUS0HJELIiAN LAADINTAKAAVIO

sr:

YNPÄRISTOMINISTERIO (Yli)
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ (Piti)

VESI- JA YMPÄRISTOMALLITUS (VYN)
VESIIN- JA YMPÄRIST0MNJTEIMUSLAITOS (VYT)

VESI- JA YRPÄRISTOPIIRIT (VTt)
LAÄNINEALLIflIKSET (LN)

1,4, - 15.4. YM pyytää MIes:ltä esityksen tutkienauhjelman
,Äi5noiataJnhallnnnnaIa::jannal ts

16.4, 30.4. YM antaa yleisnhJeet tutkimasohjetean ins
te

1.5. - 15.5. YM antaa yleisniJeet (ml, alueellinen tutki—
senalust.rakoitusuittjt1e

16.5. — 14.8.

15.8. — 18.9.

19.9. 9,10.

kieusohjelnen iuetieieoljeet on) lie yksi»
köilleen )a V17:eilie

leitoletn nljelnten otettavinte uusinta
tutktnushtnkkeiatn

Vol. kleittelee vti n ykstköden Ja VYP: ten
hanke-endntuktet Ja Inetti vesi» ja yepä
tst0hellinnon tutk,ok)eiesluonnokeen
(070:n nImIen, VTI’:ien tutkimuksen ylea
kuvaukset. VYP en valtetunnellinenti ent
kltt.ivit hankkeet). Työhön osallistuu 1714:n

lShtett)n itueunnolle 1711:n yksikötlte.
VYP:eiflflatM:ifle

VYM:n ykniköt snttvnt VYL:lle lausuntonsa
vesi— Ja yeplristöhallinnon tutk,ohJelea
luonnnksestn

t%P:t neuvottelevat LN:ien yn-toisnistojen
kansaa (tS voi hankkia ympäriatlnauojelu
neuv,kuntanaa lausunnon) ja laativat aNna—
tavan eaStykaen tutkimuatoaintanaa yleia—
linjoiata. painoaloiata ja voimavarojen
klytöstA. Esitykset toimitetaan VYL:lla,
Samassa yhteydessä VTP:t tekevät VYL:lla
ehdotuksen laitoksen ohjelmaan otettaviata
uusinta hankkeista sekä vesi- ja papäriatö—
hallinnon tutk.ohjelnaan aiaällytettaviat&,
valtakunnallisesti metkittAviatä piirien
hankkeista

____________________________

VYP:t laetivat aluntavat ykaityiskohtaiset
tutkimaaulJeleanse ja lähettAvAt ne tiedok—
siLHdllejalflt:lle

_____________

LM:t antavat VYL:lle lausuntonsa vaai- ja
0hallinnontutk,ohelmaluonnokaeata

31,10, - 20,11. Vesi- ja ympätiatöhallinnon tutkimunuhjelma—
luonnos ja Yli:n aitomattomien ympäristön—
tutkimuamäätärahojen hankeauunnitelmaluonnoa
klaitellään YLO:n tutkmuatydryhmäsaä (mukana

edustua)a’ohtoheäaaä

YM ja Meni antavat VYL:lle lnuauntonsa ven
Ja ymplriatöhallinnon tutk.ohjelsatuonnok

21.11, — 4.12,

5.12. - 31.12.

1.1. — 15.1. YM vahvistaa veai— ja ympätistöhallinnnn
tutksusohje1man -

171. latI’t- )e tlvdentik vesi— Is vepl

)V’:7: n ohjete.e. 717: ien tutkin’u):nee ytea
mmdcci, VYI: lem :, ie):eoualliueeim mer
kit tivlt hankkeet.) euaeienn-n lnueuntoj en
perunteetln. Ohjelenluonnue lShetetlln
teununnolle TM:Iie Ja hIeM:lle nekl tiedoksi
170:n neuv.kunnille Ja veninnnin neuv.kun
Un’kpöille.t%P:eilleaL5:ilte

nuntuJen petustentle, Tarkistettu luonnon
llkstetlln tedukni VEP:elle

17tt viimentnlea vesi- ja y’nplrintöhaliin
nuo tutkimusohjeleno. öhjelee hyyäksytäln
VTR:n kollegoenn ja toimitetaan vehviata
mista varten YM:lla

\%M tnieittae l.li:r: vahvletan-an veni— ja ym
pttintöhnllinnne tuti:lonenh’eloan yM:lle,

tl’Ti:lle, LM:ille, lää
nien ye.oSrei0nssoJeloeeuv.knnnille, ‘Till:n
vlaiki:ille je t7P:eiile set:i ne,’ille nidoa

VTP:t tatkistavnt esityksensä tutkimuatoi—
eintansa yleialinjoiats. psinoalointa ja
vnieavatnjen käytöstä (tutkimuksen yleis—
kuvaukset vesi- ja ympätistöhallinnon tutk. -

nhjetmataonnokseasa( kuultuaan LN:ia, Tar—
katetut esitykset Ja lausunnot vesi— ja
le-pltistnhellinnnn tutk.ohjelmaluonnokaeata
illetetlän 171:lle. t75:t tarkiatavet yka.—
kaht. tutk.nhielmiean

VYP:t tarkistavet vesi- Ja ympäriatöheflin—
non tutk.ohjelmaan kuuluvat tutkimuksensa
yleiakuvaukset ja lähettävät terkiatukaet
Vfl:lle. VTF:t viimeistelevät ykaityiakoh—
taiaet tutkimumohjelmansa, jotka kAaitel—
lään piitien ja LN:en tutkieumyhteiatyö—
tyhminnl (mukana muiden alueellisten tutk.—
yksiköiden edustus) aek8 piirien johtoryh
missä

____________________________

1%P:t tumittavat ykmityiskohtaiaet tutki
musohjelmanaa flI:lie, nO:n neuv.kunnilla,
MIti:lle, tilille, läänien ympäristönaunjelu
neuv,kunsills, VyM:n ykaiköille seks muille
hnille -

31.3.1907 YtO & VTt
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LIITE 2

VESI- JA YMPÄISTÖHÄLLINNON YKSIKÖIDEN ESITYKSET UUSIKSI VYL:N TUTKI
MUSHÄNKKE IKS 1

Yksikkö ja hankkeen nimi tai aihe Esityksen huomioonottaminen

Suunnittelusihteeristö

(kehittämisehdotuksia)

Biologisen seurannan lisääminen Mm. pohjaeläinseurannan aloittamisen valmistelu

(KSvy/Paasivirta)

Pohjavesien seurannan kehittäminen hyt:n pro]. 009 ja 012 (ositt. 109, 122, 132,
(mm. työryhmän perustaminen) 009.1 ja 107.1)

Ympäristömyrkkytutkimuksen tehostaminen vet:n pro]. 204.1, 162, 163. 175.1; ttt:n pro].
(esiintyminen, vaikutukset, riskin arviointi, 330, 334, 339; lab:n pro]. 510.0. 510.6;

analytiikka) ongelmana voimavarat (analytiikan kalleus)

Hajakuormitustutkimuksen tehostaminen hyt:n pro]. 009.1, 104, 107, 107.1, 102. 102.1,
(vaikutusten arviointimenetelmät, haittojen 102.2, 106; vet:n pro]. 171, 173.1-4 (1 hlö

vähentämiskeinot; ent, maatalous ja lisää, 2 pro]. laajennettu); ttt:n pro]. 322

ha] a—asutus)

Vedenlaatumallien osamallien kehittäminen hyt:n pro]. 028; vet: osamalleja useissa eri

projekteissa (191. 209.2, 173.2)

Metsäteollisuuden jätevesien fosforinpoisto Tavy:llä fosf.poistoproj.; vet:n pro]. 204.1;

ja orgaaniset klooriyhdisteet lab:n pro]. 510.8

Teollisuusjätevesien esikäsittely Osittain Tavy:n tutkimuksissa

Vesistöosasto

2
Jokivesistön ravinnetaseeseen vaikuttavat tekijät vet:n pro]. 190. 191

2
Perifytonia kuvaavan mallin kehittäminen Ei vielä tarp. tietoja mallin rakentamiseksi

2
Järven tuotantoket]un simulointi Laaja aihe, toteutettava osa-alueittain

Kunnostettu]en ja kunnostettavien järvien

tilan kehityksen seuranta vet:n pro]. 215, piirien hankkeet

Vesien— ja ympäristönsuojeluosasto

3
Vedenlaatumallien kehittäminen hyt:n pro]. 028; vet: osamalleja useissa eri

pro] ekteissa

Maatalouden aiheuttaman kuormituksen vesistövaiku— hyt:n pro]. 106; vet:n pro]. 173.1-4

tusten selvittäminen (tutk. tehostaminen)

Ympäristömyrkkyihin liittyvät selvitykset (tutk. vet:n pro]. 204.1. 162, 163. 175.1; ttt:n

tehostaminen) pro]. 330. 334, 339; lab:n pro]. 510.0, 510.6;

____________________________

ongelmana voimavarat (analytiikan kalleus)

Ei sisällä esityksiä järvien syvyyskartoitusten jatkamiseksi

Esitetty jn v. 1987 ohjelmaan

VYH:n vedenlaatumalli-projektin esitys
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Kokemäenjoen ja sen edustan raskasmetalliselvitys

Tutkimusmenetelmien kehittäminen (tutk. tehostaminen;

mm. orgaanisen aineen mitt.)

Puutavaran keinokuivatuksen ympäristöpäästöt

Teollisen toiminnan aiheuttaman pohjavesien

pilaantumisen menetelmien (pohjavesimällien)

kehittäminen

Menetelmien kehittely satunnaispäästöjen vaikutusten

arvioimiseksi

Kloraatin esiintyminen selluteollisuuden jätevesissä

Kloorautuneiden orgaanisten yhdisteiden käyttäyty

minen biologisessa puhdistamossa

Kiertolaitoksen käyttöönoton tekniset ja talöudel

liset edellytykset kalankasvatuksessa

Jätevesien aerobisen puhdistuksen typpikuormituksen

ra] oittaminen

Jätevesien aerobisen puhdistuksen fosfori ja sen

kinetiikka

Otsonointi-aktiivihiilisuodatus, kemiallisen seu

rannan sunnittelu prosessin optimoinniksi

Kiintoaineanalyysien vertailu

TOCL/ÄOX-analyysin testaaminen

vet:n pro]. 191

Orgaan. yhd.: lab:n pro]. 510.0. 510.5, 510.8;

vanhoja heikkokunt. laitteitä uusitäan ja

uutta kalustoa hankitäan

ttt:n pröj. 334 fösittain)

Geohydrologiset mallit luovat pohjaa

ko. malleille

Ei voimavaroja ohjelmavuonna; ositt. vet:n

automaattiasemat (pro]. 187); tarvitaan esi

selvitys valvojien toimesta

KCL käsitt. ko. aiheita; jälkimm. myös Tavy:n

pro] ektissa

Ei voimavaroja ohjelmavuonna

Tavy:n fosförinpoistoprojektissa

Tavy:n projekti; tutk. myös KCL:ssä

Ei voimaväröja ohjelmavuonna

Asiasta jo riittävästi aineistoa

lab:n pro]. 510.8

Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri

2
Pienen hydrologisen alueen (5 - 10 km ) lisääminen

Hevy:n alueelle (hyt:n pro]. 004)

4
Moottoriajoneuvojen jäälläajon haitat vesistöille

4
Veneliikenteen raj oittamistarpeen perusteet

Yleisohjeiden laatiminen bioindikaattorimenetelnden
3

käyttöä varten

Kompostoinnin kehittäminen ja laitteistojen

testaukset

Peltoalueiden tulvien merkitys vesistöjen kuormit

taj an

4
Esitetty jo v. 1987 ohjelmaan

Ei vöimavaröja ohjäl&uofinä

Ei voimavaroja öh]elmavuönna;

päikallinen ongelma

Ei voimavaroja olijelmavuöhn#;

paikallinen önelma

Ei voimaväroja ohjelmavuonna; laaja aihe

Ei voimavaroja ohjelmavuonna

(ositt. ttt:n proj. 319)

0ittäih hyt:n pröj. 145: vet:n pro]. 173.1—2,

173.4
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Kymen vesi- ja ympäristöpiiri

Saimaan Suur-Suomensalon altaan kynnyskorkeuksien hyt antaa Kyvy:lle hankkeeseen

geodimetrinen määritys asiantuntija-apua

Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri

Saastuneet maa-alueet: sahat, romuvarastot Otetaan huomioon ttt:n projektissa 334

Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri

Kromi(III)pitoisen betoniin valetun jätteen Otetaan huomioon ttt:n projektissa 337

kaatopaikkakelpoisuuden selvittäminen

Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri

Toimintansa lopettaneen Keski-Suomen Selluloosa Otetaan huomioon ttt:n projektissa 330

Oy:n Lievestuoreen kaatopaikan käyttöhistorian

selvittäminen

Saastuneiden saha-alueiden kartoitus Keski- Otetaan huomioon ttt:n projektissa 334

Suomen läänissä

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri

Sedimentin laatu kalankasvatuslaitosten vaikutus- Ei voimavaroja ohjelmavuonna

alueella
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LIITE 3

VYL: N TUTKIMUKSEN PÄINOÄLÄT, NIIHIN KUULUVÄT HANKKEET JÄ TOiMINNAN
VAATIMA RAHOITUS

Seurantatoiminta

(12 796 000 mk)

hyt 001 Sadannan ja lumipeitteen vesiarvon aluearvojen seuranta

hyt 002 Vesistöjen vedenkorkeuden mittaaminen

hyt 003 Vesistöjen virtaaman mittaaminen

hyt 004 Pienten hydrologisten alueiden tutkimukset

hyt 005 Haihdunta

hyt 008 Hydrometristen mittausten kehittäminen ja automatisointi

hyt 009 Pohjaveden geohydrologinen aine- ja vesitase VYH:n pohjavesiasemilla

hyt 010 Vesistöjen jää- ja lämpötilahavainnot

hyt 012 Kalliopohjaveden seurantatutkimus

hyt 013 Hydrologinen vuosikirja

hyt 014 Hydrologisen kuukausitiedotteen ja vesitilannekatsauksien julkaiseminen

hyt 019 Vesivarojen informaatiojärjestelmä

hyt 020 Sisävesien syvyyskartoitukset

hyt 021 Suomen vesistöalueet

hyt 021.1 (uusi) Numeerisen tiedon tuottaminen vesistöalueiden uomaverkostosta maastokartta-aineistoa

hyväksikäyttäen

hyt 024 Vedenkorkeus- ja virtaamarekisterit

vet 150 Veden laadun seuranta virtapaikoilla

vet 151 Veden laadun seuranta järvisyvänteillä

vet 152 Veden laadun seuranta Suomen ja SNTL:n välisissä rajavesistöissä

vet 154 Pohjaeläinseurannan liittäminen vesien tilan seurantaan

vet 181 (uusi) Rannikkovesien kemiallisen laadun seuranta

vet 183 (uusi) Rannikkovesien tilan biologinen seuranta

vet 184 (uusi) Rannikkovesien intensiiviseuranta

vet 185 (uusi) Rannikkovesien pohjaeläinseuranta

vet 156 Veden laadun seuranta pienillä valuma-alueilla

vet 157 Luonnontilaisten valuma-alueiden yhdennetty seuranta

vet 169 Kasviplanktonin seurantatutkimukset

vet 187 Automaattinen veden laadun tarkkailu

vet 190 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta

vet 204.1 (uusi) Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta

vet 204.2 (uusi) Rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta

vet 204.3 (uusi) Maa-alueiden ympäristömyrkkyseuranta

vet 179.1 Vedenlaaturekisteri

vet 179. 2 Ympäristömyrkkyrekisteri

vet 179.3 Biorekisteri

vet 179.4 (uusi) Kemikaalien ympäristötietorekisteri

vet 193 Ympäristönäytepankki

vet 221 (uusi) Yhdennetyn ympäristön seurannan tietojärjestelmä

lab 502.1 Laskeuman laadun seuranta

lab 557.1 Hydrologian toimiston seurannat

lab 557.2 Vesi- ja ympäristöntutkimustoimiston seurannat

Maa- ja pohjavesitutkimus

(690 000 mk)

hyt 108 (uusi) VYH:n routahavaintojen tilastollinen käsittely

hyt 109 Painovoiman, pohjaveden ja maankosteuden vuorovaikutuksesta

hyt 122 (uusi) Pohjaveden muodostumisen arviointi maavesimallien avulla vesi- ja ympristöhallituk

sen pohjavesiasemilla
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Peltolannoituksen vaikutus pohjaveden typpipitoisuuteen

Pohjaveden raudan ja mangaanin esiintymiseen ja biologiseen

käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä

hyt 009.1

liyt 104

hyt 107

hyt 107.1

vet 203.1

vet 203.2

vet 203.3

vet 203.4

vet 203.5

vet 203.6

vet 203.7

vet 203.8

hy t

hy t

hyt

hy t

vet

vet

vet

vet

vet

ttt

102

102.1

102.2

106

171

173. 1

173. 2

173.3

173.4

336

Geohydrologisten tekijöiden vaikutukset pohjaveden happamoitumisessa

Hydrologisten tekijöiden merkitys vesistöjen happamoitumisessa

Sulamisveden ainesuhteet ja talvikauden laskeuma

Suotoveden laatu- ja määrätutkimukset

Laskeumaperäisen happamoitumisen nykyinen laajuus; valtakunnallinen

j ärvikartoitus

Laskeumaperäisen happamoitumisen biologiset vaikutukset vesistöissä

Happaman laskeuman vaikutusten kehitysarviomallit

Vesistöj en laskeumaperäinen raskasmetallikuormitus

Happaman laskeuman vaikutus humusvesissä ja turvemailla

Pienten järvien happamoitumisen seuranta

(uusi) Valtakunnallinen latvajärvien raskasmetallikartoitus

(uusi) Vesistöjen happamoitumisen laajuus ECE-maissa

ollona

(1 918 000 mk)

ttt 330

ttt 334

ttt 337

ttt 341 (uusi)

ttt 342 (uusi)

ttt 339

vet 162

vet 163

vet 175.1

Mallitutkimus

(624 000 mk)

kemikaalien tutkimus

Riskikaatopaikkatutkimus

Saastuneiden maa-alueiden kartoitus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointi

Jätehuollon informatiikka

Yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen suotovesien käsittelyvaihtoehdot

Kemikaalien riskinarvioinnin kehittäminen

Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset

Torjunta—aineiden huuhtoutuminen, esiintyminen ja vaikutukset vesistöissä

Tehokalastuksen ja kalkituksen vaikutus kalojen elohopeapitoisuuteen

hyt 114 Sulanta- ja lumipeitemallien soveltuvuus vesistöalueille

hyt 116 Perhonjoen ennustemalli

hyt 118 (uusi) Kallaveden vesistömalli

hyt 130

hyt 132

ttt 321

ttt 322

ttt 325

Maankosteusputkien kalibrointi

Geohydrologinen tietojärjestelmä

Pohj avesiproj ekti

Ilman epäpuhtauksien vesistövaikutusten tutkimus

(1 743 000 mk)

Muun hajakuormituksen tutkimus

(2 267 000 mk)

Metsätaloudellisten toimenpiteiden hydrologiset vaikutukset

Turvetuotannon hydrologiset vaikutukset

Uomien erodoituminen

Maatalouden hydrologiset vaikutukset

Metsätaloustoimenpi teiden vaikutukset vesien laatuun

Peltoviljelystä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentäminen

Pel toalueilta tapahtuvan huuhtoutumi sen mal 1 intaminen

Maataloudesta peräisin oleva fosfori vesien rehevöittäjänä

Maatalouden vaikutukset vesiekosysteemiin

Turvetuotannon vesiensuoj eluteknologian kehittäminen

hyt 119

hyt 120

Reaal iaikai set vesi stöennusteet

Tornionj oen ennustemalli
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hyt 129 Vertikaalinen sekoittuminen kerrostuneessa vesimassassa

hyt 145 Jokimallin sovellutukset

vet 209.2 Vedenlaatumallien kehittäminen ja vesi- ja ympäristöpiirien avustamihen vedenlaatu

mallien käytössä

vet 191 Jokisuistojen ainetaseselvitykset
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LIITE 4

VESIEN- JA YMPÄRISTÖNTUTKIMUSLÄITOS (VYL)

Vuorikatu 24 Vaihde 19291
PL 436, 00101 HKI Ohivalinta 1929xxx

Professori Seppo Mustonen 540
Osastosihteeri Salme Pursiainen 541

Toiminta ja talous
(koordinointi)

Tekn. tri Matti Melanen 402824$

HYDROLOGIÄN TOIMISTO (hyt)

Vuorikatu 24 Vaihde 19291
PL 436, 00101 HKI Ohivalinta 1929xxx

Toimistopäällikkö Risto Lemmelä 547
Toimistosihteeri Kyllikki Roiha 546

Vesitilanne, tiedotteet
ja ennusteet

Hydrologi Veli Hyvärinen 560
Hydrologi Jaakko Perälä 552

Vedenkorkeudet

Fil, kand. Marja Reuna 545

Virtaamat

Hydrologi Veli Hyvärinen 560
Fil, lis. Oleg Zaitsoff 559

Pohjavesi ja routa

Geohydrologi Jouko Soveri 574
Hydrologi Tauno Tirronen 573

Sade ja lumi

Hydrologi Jaakko Perälä 552

Haihdunta

Fil, kand. Jukka Järvinen 556
Hydrologi Jaakko Perälä 552

Jää ja veden lämpötila

Hydrologi Esko Kuusisto 565
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Pienten alueiden tutkimus

Toimistoinsinööri Pertti Seuna 551

Syvyyskartat ja vesistöjen
pituusprofiilit

Fil, kand. Yrjö Sucksdörff 562

Tilaustyöt
(paitsi virtaustutkimukset)

Tekn. lis. Markku Puupponen 557

Virtaustutkimukset ja veden
laatumallit

Fil, kand, Juha Sarkkula 572

Matemaattiset joki- ym.
virtausmallit

Fil, kand. John Forsius 575

Vesistömallit

Hydrologi Bertel Vehviläinen 581

VESI- JA YMPXRISTÖNTUTKIMUSTOIMISTO (vet)

Pohj. Rautatiek. 21 B Vaihde 40281
PL 250, 00101 HKI Ohivalinta 4028xxx

Toimistopäällikkö Lea Kauppi 241
Toimistosihteeri Vappu Enqvist 243

Virtahavaintopaikkojen ja järvisyvänteiden seurantä

Vanhempi tutkija Ari Mäkelä 259

Rannikkovesien seuranta

Erikoistutkija Pentti Kangas 240
Vanhempi tutkija Heikki Pitkänen 239

Kasviplanktonseuranta

Limnologi Pertti Heinonen 245

Myrkyllisten aineiden seuranta

Ylitarkastaja Veijo Miettinen 7097288
Erikoistutkija Matti Verta 236
Tutkija Markku Korhonen 244
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Pienten hydrologisten alueiden seuranta

Toimistopäällikkö Lea Kauppi 241

Tutkija Seppo Rekolainen 235

Tietojärj estelmät

Vanhempi tutkija Väinö Malm 235

Vanhempi tutkija Ari Mäkelä 259

Happamoitumistutkimukset

Erikoistutkija Matti Verta 236

Vanhempi tutkija Juha Kämäri 237

Tutkija Pirkko Kortelainen 246

Tutkija Jaakko Mannio 246

Tutkija Martin Forsius 244

Haj akuormitus

Vanhemi tutkija Seppo Rekolainen 235
Toimistopäällikkö Lea Kauppi 241

Kasviplanktontutkimukset

Limnologi Pertti Heinonen 245

Äpulaistutkija Liisa Lepistö 234

Sini levätutkimukset

Toimistopäällikkö Lea Kauppi 241

Erikoistutkija Maarit Niemi 7097290
Tutkija Seppo Knuuttila 350

Mikrobiologiset tutkimukset

Erikoistutkija Maarit Niemi 7097290

Vedenlaatumallit

Vs. mikrobiologi Jorma Niemi 238

Vantaanj oen hygieniatutkimus

Vs. mikrobiologi Jorma Niemi 238

Erikoistutkija Maarit Niemi 7097290

Kemikaal itutkimukset

Ylitarkastaja Veijo Miettinen 709728$

Ölj ytutkimukset

Tutkija Juha-Pekka Hirvi 237

Tutkija liris Kalliola 237

Julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten valvonta

Vanhempi tutkija Ari Mäkelä 259
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TEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMISTO ( ttt)

Pohj. Rautatiek. 21 3
PL 250, 00101 HKI

Vaihde
Ohivalinta

40281
4O2Bxxx

Toimistopäällikkö
Toimistosihteeri

Hannu Laikari
Jaana Arpalahti-Kolu
(virkavapaa)
Terttu Halme

Pohj avedet

Toimistoagronomi

Veden käsittely,
j äteveden puhdistus
viemäröinti

Toimistoinsinööri
Tekn. lis.
Dipl.ins.
Dipl.ins.

Jätehuolto

Maat. ja metsät. kand.
Tekn. tri
Fil. kand.

Kemikaalit

Tuomo Hatva
Tuulikki Suokko

Arto Latvala
Markku Mäkelä
Ästa Reinikainen
Sakari Välimaa

Timo Ässmuth
Matti Melanen
Tapio Strandberg

252
6951389

258
253
254
257

251
248
251

1

Tutkij a

Naatutkimus ja
rakenteet

Kim Dahibo 249

Fil. maist.
Toimistoinsinööri
Toimistoinsinööri
Dipl.ins.

Atk

Dipl.ins.
Tutkija

Jukka Äirila
Risto Kuusiniemi
Erkki Loukola
Jouko Saarela

Markku Liponkoski
Tuula Rytkönen

6951396
6951384
6951387
6951388

260
254

Maalaboratorio,
Haapaniemenkatu 6

Suomenoj an tutkimusasema
Hylj eluodontie

6951376

Geologi
Fil. kand.

Haj akuormitus

255
256

256

Markku Puustinen 260

883505
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TUTKIMUSLABORATORIO (lab)

Kyläsaarenk. 10 Vaihde 70971

00550 HKI Ohivalinta 7097xxx

Laboratoriopäällikkö Kirsti Haapala 280
Toimistosihteeri Anneli Helminen 283, 299

Hydrologian toimiston
tutkimukset

Ts. erikoistutkija Olli Järvinen 333

Vesi- ja ympäristöntutkimus
toimiston tutkimukset

Ts. vanhempi tutkija Irma Mäkinen 281

Teknillisen tutkimustoimiston
tutkimukset

Kemisti Kaija Korhonen 289

Vesi- ja ympäristöpiirien
tarvitsemat laboratorio
palvelukset

Laboratoriopäällikkö Kirsti Haapala 280
Kemisti Kirsti Erkomaa 286

Sadevedet

Ts. erikoistutkija Olli Järvinen 333

Orgaaniset yhdisteet

Kemisti Kirsti Erkomaa 286

Kemisti Kaija Korhonen 289

Metallit

Ts. erikoistutkija Olli Järvinen 333

Laitehankinnat

Ts. erikoistutkija Satu Vuolas 282

Standardointi

Ts. vanhempi tutkija Ritva Niemi 291

Vertal lunäytteet

Ts. vanhempi tutkija Irma Mäkinen 281
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LIITE 5

MOMENTIT, JOILTA VESI- JA OMIN VQIMAVÄOIN TOTEU
TETTAVÄT VYL: N HANKKEET RAHOITETAÄN (RÄHOITUSSUUNNITELMÄ)

Momentti Rahoitus (1 000 mk)

35.25.01 Palkkaukset 18 400

2
35.25.23 Vesien suunn. ja valv. sekä kats.totm. 500

35.25,24 Tutkimus 1 Boo

35.25.28 Maksullisten til.töiden erill.menot 20Q

3
35.25.29 Muut kulutusmenot 500

35.25.70 Kaluston ja laitteiden hankk. 2 900

Yhteensä 24 300

1
Ei sisalla laitoksen ulkopuolisia VYH n hallintomenoja vuokria tms laitokselle kohdistamattomia

2 3
menoja; Meriympäristön suojelu; Lähinnä automaattinen tietojenkäsittely
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LIITE 6

VYL:N HANKKEET, JOIDEN TÄYSIMITTÄISEEN TOTEUTTAMISEEN TARVITAAN VESI-

JA YMPÄRISTÖHÄLLINNON BUDJETIN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA (RAHOITUS

SUUNNITELMA)

Hanke
VYH:n Ulkopuol. Ulkopuol. rah.

rahoitus rah. tarve järjestäminen

(1 000 mk) (1 000 mk)

009.1 Geohydrologlsten tekijöiden vaikutukset pohjaveden 30 85 YM (HAPRO)

happamoi tumisessa

104 Hydrologisten tekijöiden merkitys vesistöjen 90 195 YM (HAPRO)

happamoi tumi se saa

107 Sulamisveden ainesuhteet ja talvikauden laskeuma 10 30 YM (HAPRO)

107.1 Suotoveden laatu- ja määrätutkimukset 10 45 YM (HApRO)

vet

154 Pohjaeläinseurannan liittäminen vesien tilan seurantaan - 119 YM

185 Rannikkovesien pohjaeläinseuranta 84 20 HY,MTL,HKVV

156 Veden laadun seuranta pienillä valuma-alueilla 55 90 YM(HÄPRO),

MMM

157 Luonnontilaisten valuma-alueiden yhdennetty seuranta 10 500 YM

204.1 Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta 245 120 YM

204.2 Rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta 90 25 YM

204.3 Maa-alueiden ympäristömyrkkyseuranta 5 25 YM

179.4 Kemikaalien ympäristötietorekisteri 40 80 YM, MMM

193 Ympäristönäytepankki 50 130 YM

221 Yhdennetyn ympäristön seurannan tietojärjestelmä 20 135 YM

203.1 Laskeumaperäisen happamoitumisen nykyinen laajuus; 10 465 yM(J4APRO)

valtakunnallinen järvikartoitus

203.2 Laskeumaperäisen happamoitumisen biologiset vaikutukset - 100 YM(HAPRO)

vesistöissä

203.3 Happaman laskeuman vaikutusten kehitysarviomallit - 100 YM(HPPR0)

203.4 Vesistöjen laskeumaperäinen raskasmetallikuormitus 60 120 YMfHAPRO)

203.5 Happaman laskeuman vaikutus humusvesissä ja turvemailla - 205 YMfHAPR0)
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203.8 Vesistöjen happamoitumisen laajuus ECE-maissa - 100 PMN

173.1 Peltöviljelystä aiheutuvan vesistökuormituksen 115. 195 MMM, Kemira,

vähentäminen Turun kaq..

173.2 Peltoalueilta tapahtuvan huuhtoutumisen maliintaminen 20 83 YM, SA

173.3 Maataloudesta peräisin oleva foefori vesien 75 150 YM

rehevöittä] änä

173.4 Maatalouden vaikutukset vesiekosysteemiin 45 140 YM, MMM,

172.2 Maankäytön merkitys vesien käytölle haitallisten 75 60 Suomen

sinileväkukintojen esiintymisessä Luonnonvar.

tutk. Sätiö

174 Vantaanjoen hygienian selvitys 163 50 Vantaanjoen

ja Hgin s.

ves.suoj.yhd.

162 Vesieliöstön toksikologiset tutkimukset 80 30 Ves.suojlu

m ak su

163 Torjunta-aineiden huuhtoutuminen, esiintyminen ja I0 25 MMM

vaikutukset vesistöissä

180.5 Porvoon edustan öljyonnettomuuden ympäristövaikutuksia - 140 YM

koskevien tutkimusten koordinointi (. Gramsci)

182.1 Porvoon edustalla tapahtuneen öljyonnettomuuden - 120 YM

vaikutukset pohjaeläimistöön fA. Gramsci

ttt

322 Peltolannoituksen vaikutus pohjaveden typpipitoisuuteen 40 20 MMM

336 Turvetuotannon vesiensuojeluteknologian kehittäminen 60 744 KTM, tuve

tuöttaj at

305 Turkistarhojen vesiensuojelun ja jätehuollon 15 140 YM

kehittäminen 400 TVM

330 Riskikaatopaikkatutkimus 45 570 YM

334 Saastuneiden maa-alueiden kartoitus 200 160 YM

337 Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointi 140 YM

341 Jätehuollon informatiikka 25 25 YM

342 Yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen suotovesien käsittely- 150 20 YM

vaihtoehdot

339 Kemikaalen riskinarvioinnin kehittäminen 25 70 YM

403 Jätepatoprojekti 116 100 K’M
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1 ab

502.1 Laskeuman laadun seuranta 424 50 YM (HÄ?R0)

510.0 Orgaanisten yhdisteiden uusien analyysimenetelmien - 59 YM

käyttöönotto fA. Gramsci)

510.1 Rikkilaskeumamallin verifiointi - 22 ILSU-proj. ,IVO

Yhteensä 3 522 6 202
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LIITE 7

ÄNÄLYSOINTIKÄPÄSITEETI (ÄNALYSOINTIPÄ1VIEN) JÄKUTUMINEN VYL:N
TUTKIMUSLÄBORÄTORIOSSA

Änal.palv. tarvitsija Työpäiväarvio Osuus

Hydrologian toimisto 400 16
Vesi- ja ymp.tutk.toimisto 883 36
Teknillinen tutk.toimisto 130 5
Tutkimuslaboratorio 645 26
Vesi- ja ympäristöpiirit
sekä lääninhallitukset 422 17

Yhteensä 2 480 100

Käytettävissä olevat analysointipäivät (v. 1987 lopun tilanne)

Tyoryhma Tyopaivia

Yleinen analytiikka 840
Orgaan. yhdist. analytiikka 680
Metallianalytiikka 860
Ioniselekt. määr. ja myrkyt 100

Yhteensä 2 480

1Ei sisällä erillisrahoituksella hankittavia analysointipalve
luja
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LIITE $

VESISTÖJEN SYVYYSKÄRTOITUKSIIN TARVITTAVAT VOIMAVARAT

Piiri Määrärahatarve Henkilöresurssien Käyttösuunnitelma

(1 000 mk) tarve (htv)

A 8

Hevy 100 0,4 1,0 Palkat fapumiehiä 2 x 6 kk) 60 000 mk, matkat 24 000 mk,

aineet ja tarvikkeet 8 000 mk, muut menot 8 000 mk).

Tuvy 120 0,4 1,5 Kartoitusta tehdään Vakka-Suomessa ja Rauman ympäristössä.

Kartoitusryhmä koostuu neljästä maastotyöntekijästä, joita

johtaa piirin rakennusmestari.

V Tavy 150 - 1,5 Piirin alueella on oleellisia puutteita järvien syvyyskar

toituksessa, mm. Kyrösjärven työllisyysvaroin tehty syvyys

kartoitus on kesken. Piirin oma työnjohto ja työntekijät

ovat sidotut omiin työmaihin. Syvyyskartoitus edellyttää

myös työnjohdon (0,5 htv) palkkausta ulkopuolelta. Työlli

syyslaki saattaa mahdollistaa aputyövoiman osittaisen palk

kauksen; siinä tapauksessa em. varat käytetään työnjohdon

palkkaukseen. Ensisijainen kohde on Kyrösjärvi (Hämeen

kyrö, Ikaalinen, Viljakkala), jonka syvyyskartan saaminen

on erittäin tarpeellista.

Kyvy 125 7,0 - Saimaan kokonaissuunnitteluun tarvittavien kynnyskorkeuksien

tarkka määrittely (25 000 mk, 3 htv). Kivijärven työn lop

puunsaattaminen. Muut tärkeysjärjestyksessä: Ruokolahti ym.

Mivy 100 0,7 0,1 Määräraha käytetään Puulan syvyyskartoituksen jatkamiseen.

Järven 320 km :n pinta-alasta on kartoitettu n. 1/3. Sen

jatkaminen on tärkeää, koska järvellä on runsaasti käyttöä,

ja mm. troolikalastusta aloitetaan.

Kuvy 500 0,4 5,0 Talviluotaukset vesistöalueilla 4.61 ja 4.62, suurten

järvien kaikuluotauksia, kiintopisteiden vaaitukset.

PKvy 100 0,5 2,0 Viinijärven syvyyskartoituksen loppuunsaattaminen, pienten

vesistöjen kartoitus

Vavy 166 0.4 1,5 Kuorasjärvi 79, Kuortaneenjärvi 87. Esitetty uuden työlli

syyslain mukaisiksi työllisyyskohteiksi.

KSvy 490 0,3 6,2 Syvyyskarttojen puhtaaksipiirtäminen; tehtyjen karttojen

täydennykset (Saarijärvi ym.); Ägnesselän syv.kartoitus

(Joutsa); Armisveden, Hankaveden ja Kuuhankaveden syv.kar

toitus (Hankasalmi)

Kovy 100 0,7 2,0 OL Pyhäjärvi (1/3 järveä)

ouvy 50 0,3 1,2 Kuusamon järvien syvyyskartoituksen loppuunsaattaminen

1
Ä = piirin henkilöstö, B = ulkopuolinen henkilöstö
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Kavy 1 280 0,3 8,3 T,aiv-iaikana (tammi-huhtikuu) kartoitetaan, Suomussalmen

KiantajärveL ja Kuhmon KelIojärveä 1 + 8 hengen työryhmU

ja kesällä, mikäli saadaan geodinetri + kaikuluotaia,

Puolangan Viha] ärveä 1 + 3 hengen tyryhmällä. Työ, tehdään

pääosin uuden työllLsyyslain velvoitetyöllistämisen puit

teissa.

Lavy 700 1,0 - Lapin alueella on runsaasti syvyyskartoittamattomia, järviä.

Näitä on mm. Inarin, Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän

kunnissa.

Yht. 3 981 12 30
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