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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA VUODELLE 1988

Johdanto

Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnitteluohjelma on vuosiohjelma,

jolla ohjelmoidaan vesiin ja muuhun ympäristöön liittyvää vesi-

ja ympäristöhallinnon toimialaan kuuluvaa suunnittelu- ja kehit

tämistoimintaa sekä näiden rahoitusta. Ohjelman valmistelun ja

sisällön pääperiaatteet on vahvistettu vesi- ja ympäristöhallituk

sen työjärjestyksen 30 §:ssä: “Vesi- ja ympäristöhallinnon vuotui

nen suunnitteluohjelma käsittää vesien käyttöä, hoitoa ja suojelua

koskevat vesi- ja ympäristöhallituksen suunnittelu- ja kehittämis—

tehtävät sekä vesi- ja ympäristöpiirien keskeisimmät suunnittelu

kohteet. Suunnitteluohjelma valmistellaan vesi- ja ympäristöpiirien

sekä osastojen, vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen ja uitto—

toimiston esitysten pohjalta.” Ohjelman valmistelusta on informoi—

tu ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön edusta

jia, ja se on hyväksytty vesi- ja ympäristöhallituksen istunnossa.

Vesi- ja ympäristöhallinnon suunnitteluohjelman lisäksi kukin vesi-

ja ympäristöpiiri laatu tätä yksityiskohtaisemman piirikohtaisen

suunnitteluohjelman, joka sisältää kaikki piirin suunnittelukohteet

nimettyinä ja ajoitettuna sekä suunnittelun vastuuhenkilöt.

Suunnitteluohjelmien tarkoituksena on suunnata ja painottaa suun—

nittelutoimintaa sekä ottaa kantaa kehittämisprojektien ja keskeis

ten suunnitelmien laatimiseen, aikatauluun ja resurssien käyttöön.

Ohjelmien laatiminen palvelee liikuteltavien suunnitteluvoimavaro—

jen kohdentamista ja jakoa. Lisäksi ohjelmat välittävät tietoa ve

si- ja ympäristöhallinnon suunnittelutoiminnasta myös hallinnon

ulkopuolisille tahoille ja edistävät siten yhteistyötä vesi- ja

ympäristöasioiden hoidossa.

Suunnittelukohteet on kuvattu ja perusteltu ohjelman valmistelua

varten liitteen mukaisesti laaditulla muistiolla, jota on soveltu—

ym osin käytetty myös kehittämistehtävissä. Vesi- ja ympäristö

piiri tai muu vastuuyksikkö pitää muistioita ajan tasalla.
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1 . Suunnittelun suuntaarninen j a piPdttaitiiiih

Ves ien j a rnmfl yriöfl stiUIn tb päUtetäah hai1irnöna]h

toiminta- ja taloussuunnitelmien vuöden J988 tulo- ja rnöax*

vion sisältämien tavoitteid ja )öirnaVarÖjen mukaisesti.

tömin is ter jön to imia laan kuuluva h- ja kehittäittoimin

ta tähtää erityisesti kmi.1 *t&iiisuudn jttsiefl

haitta j en vähentämiseen sekä mä alöuden , kä inkasvatuksen,

tuotannon ja metsätalouden aiheuttahdenvesiensid j e Iuönge irnien

selvittämiseen ja vähentämi:seen. yös ohjävsie suojelua on tar

ko itus tehostaa. Vesi stö jan ki Ö&btö1iihtäa jä Vesien rikis-

tyskäyttöä tullaän suuhnitlrallisestI eäiLä VoaaröjäÖii

tarkoitus suunnata myös uusiin suunnittiUthtäviin kuten jätehuöl

lon suunnitteluun ja alusöijyvahinkojen törjuntasuunnitelmien 1aa-

timiseen.

Maa— ja metsätalousministeriön töimialalla su.unnttelu tulee pai

nottumaan keskeneräisten taivaSuÖjeliiuunhitelmien valmiiksi saä

miseen sekä vesihuollon, etnkih häjääsuttisalueiden vdenhankin

nan kehittämiseen. Maankuivatuk± b:i1ttä UhiiLtluiioinavarojeh

käytössä on tarkoitus supistaa.

Vuoden 1988 tulo— ja menoarviossa on esih käytön, hoidon ja suö

jelun suunnitteluun osoitettu sanääät ismrärähät:

Ympäristöministeriön pääluokka

mk

- Vesiensuojelun suunnittelti ja Vaivöhta 950 000

- Pohjavesien suojelu ja valvonta 750 000

— Vesistö- ja ympäristönsuöjeiutöiden hanke—

kohtainen suunnittelu 1 000 000

— Muu suunnittelu 100 000

— Yhteensä 2 800 OÖO
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Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka

— Vesistösuunnittelu 510 000

— Vesihuollon suunnittelu 500 000

- Vedenhankinnan pohjavesiselvitykset 1 200 000

— Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen 800 000

- Vesistötöiden hankekohtainen suunnittelu 2000 000

— Yhteensä 5 010 000

Ministeriöiden käyttöön on tämän lisäksi osoitettu suunnittelu—

määrärahoja, joista osa on tarkoitus irroittaa vesi— ja ympäristö—

hallinnon käytettäväksi. Tässä suunnitteluohjelmassa on näitä

määrärahoja ohjelmoitu kalanviljelylaitosten suunnitteluun

2., 84 milj. mk, kalataloudellisten kunnostushankkeiden suunnitteluun

0,59 milj, mk ja jätehuoltotöiden suunnitteluun 0,3 milj. mk.

Työllisyysmäärärahoja on käytettävissä vesien käytön, hoidon ja

suojelun suunnitteluun ja pohjavesiselvityksiin vuoden 1988 työl

lisyystyöohjelman mukaan 11,62 milj. mk. Näiden määrärahojen käyt

tö jakaantuu seuraavasti:

— Vesistöjen kunnostus ja virkistyskäyttö

- Pohjavesiselvitykset

— Vesistöjärjestelyt

— Kalanviljelylaitokset

— Luonnonravintolammikot

— Uitto

- Turvetuotantotyöt

- Jätehuolto

____________

11 620 000

Suunnittelutoimintaan on käytettävissä vesi- ja ympäristöpiireissä

vuonna 1988 palkkamomentilla palkatun henkilöstön osalta yli 150

henkilötyövuotta vastaava työpanos. Toimistohenkilöstön työpanos ei

sisälly tähän arvioon. Henkilöstön käyttöä suunnittelutoiminnassa

on tarkoitus painottaa tarpeita vastaavasti uudelleen.

Sisäisen laskennan mukaan maankuivatuksen suunnitteluun ja ojitus—

toimituksiin on käytetty viime vuosina keskimäärin hieman yli

mk

810 000

2 800 000

130 000

500 000

210 000

500 000

6 620 000

50 000
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2. % suunnitteluhenkilöstön työajasta. Posa t.stä henkiiös1iästä
on koulutukseltaan, rakennuswe?tareita . Maiuivatuksex. outj:a

työa j an k äytöstä on tarkoitus[ asJea pje imavupden ajaksi siti

että se olisi keskimäärin %.. Vesi-- ja ymprist5piirien, tu1ee
kuitenkin huolehtia siita, etta sellaisia ojitustoimituisia e

tarpeettomasti viivytetä, joa on tarkoitus toteutta.a ilman va1

t jon raho itustukea . Maankuivatu]sesta vapautuvat voimavarat kyte
taan paaosin keskeneraisten jarjestelysuunnitelmien laatimiseen

ja tarpeiden mukajsesti myös mi1in suniiehin kuten esist
jen kunnostuksen, vesihuollon ja jätehuollon suunnitteluun.

Maankuivatukseen kaytettava tyopanos on arvioitu oheisilla lomak—
keula piireittäin. Tästä, tehtävästä vapautuyiata voimavaroista
on ohjelmoitu jatehuollon suunntteluun 45 henkilotyokuukautta

Muista osin piirien tulee kohdentaa vapatuvat voimavarat muuhun
suunnitteluun piirikohtaiset tarpeet huemioon ottaen.

Palkkamomentilla palkatun suunnittelutehtävissä toimivan piirihal
linnon henkiloston tyopanos on tarkoitus kayttaa edella esitetyn

perust:eeIla vuonna 1988 sraavast:i,

9-
0

Vesiensuojelu ja vesihuolto 20

Vesistöjen kunnostus ja virkistyskäyttö 20

— Vesistöjärjestelyt 20

Maankuivatus 10

Turvetuotantotyöt 5

Uitto 5

Kaloudelunen kunnost a mut kala syöt 5

Muu suunnittelu 15

Muuhun suunnitteluun sisältyy p lkkamqer1ii psalta mm. kehittä

missuunnittelun, tulvantorjunnan, jyntorjunnan ja jätehuollon

suunnittelu.

2, Valtakunnantason tavoitesuunnittelu

Vesiasiain neuvottelukunnan laatima vesiensuojelun tavoiteohjelma

vuoteen 1995 va1iristui vuonna 196. Ymp.r istörniiisteriö n pyytä

nyt ohjelmasta eri tahojen lauinqt hje1man ja siit. annettujen
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lausuntojen pohjalta on tarkoitus valmistella valtioneuvoston pe

riaatepäätös sekä toimenpideohjelma päätöksen toteuttamiseksi.

Vesi- ja ympäristöhallitus jatkaa vuonna 1988 vesiensuojelun eräi

tä osa-alueita koskevien toimenpideohjelmien valmistelua. Myös

massa— ja paperiteollisuutta koskevan ohjelman laatiminen tulisi

aloittaa vuoden aikana. Tätä koskeva esitys on tehty ympäristömi—

nisteriölle.

Suunnitteluohjelmaan sisältyy useita selvityksiä ja kehittämispro

jekteja, jotka tuottavat perustietoa valtakunnantason tavoitesuun—

nittelua varten. Vesi- ja ympäristöhallitus osallistuu myös minis

teriöiden johdolla tapahtuvaan tavoitesuunnitteluun.

3. Kokonaissuunnittelu

Vesi- ja ympäristöhallituksen antaman ohjeen mukaisesti laativat

vesi- ja ympäristöpiirit vuoden 1989 loppuun mennessä vesien käy

tön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelmat. Tämän lisäksi on

vuoden 1988 aikana käynnissä eräitä vesistökohtaisia suunnittelu—

projekteja, jotka ovat luonteeltaan vesien käytön, hoidon ja suo

jelun kokonaissuunnittelua. Projektien valmistelu tapahtuu kiin

teässä yhteistyössä seutukaavaliittojen ja eräiden muiden viran

omaisten kanssa.

4. Vesistökohtainen ja muu alueellinen yleissuunnittelu

Vesiensuojelun yleissuunnittelussa ovat keskeisiä kohteita edel

leen teollisuusjätevesien voimakkaasti kuormittamat vesialueet

Valkeakosken alapuolella, Etelä-Saimaalla ja Oulun edustalla. Tär

keitä ovat myös ne suunnittelukohteet, joissa keskeisenä ongelma

na on maatalouden, turvetuotannon ym. aiheuttama hajakuormitus.

Suunnittelussa on eräillä alueilla korostettu erityisesti vesistö

jen luonnontaloudellista kehittämistä, jonka lähtökohtana on ve

sistön suojeluarvojen säilyttäminen.

Vesihuollon yleissuunnittelulla pyritään käyttöveden laadun paran

tamista ja haja—asutuksen vesihuollon edistämistä koskevien vesi—
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huollon vuosikymmenen tavoitteiden toteuttamiseen. Samalla pyri-
tään edistämään valtioneuvoston periaatepät6ksen mukaisten
seutualueiden kehittämistavoitteiden toteutumista. Yhteistyössä
kuntien kanssa laaditaan vesihuollon alueellisia yleissuunnitel
mia sellaisille alueille, joissa kuntien yhteistoiminnan tarve
vesihuollon järjestämisessä on ilmeinen. Kriisiajan vedenhankin—
nasta laaditaan yleisselvitys jatkuvan valvonnan alaisten vesilai—
tosten toimintaedellytyksistä poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Vedenhankintaa palvelevissa pohjävesiselvityksissä painopiste on
haja-asutuksen ja kriisiaikojen vedentärpeen turvaamisessa. Pöhja
vesiselvitysten yhteydessä tullaan kiinnittämään huomiota esiinty=
män antoisuuden ohella suojaamistarpeeseen.

Vesistöjen käyttötoiminnan kehittäminen painottuu tulvantorjunnan
toimintasuunnite lmien laatimiseen. Suunnitte lutyö jatkuu vuonn
1988 lijoen vesistössä, Saimaan alueella sekä Kymijoen ja .Kokemäen
joen vesistössä. Lisäksi jatkuu yhteistyössä Neuvostoliiton Tiede
akatemian kanssa tulvantorjuntaa palvelevien matemaattisten vesis—
tömallien laadinta Vuokselle. Vuonna i983 aloItettu ensimmäinen
käytön toimintasuunnitelma kuivakausien varalle (Paimionjoki, Äu
rajoki ja Ruskonjoki) on viivästynyt, mutta alustava toimintasuun
nitelma valmistuu vuonna 1988.

Vesien virkistyskäytön ja kunnostuksen yleissuunnittelun tarkoituk
sena on eräillä alueilla selvittää tarvittavia toimenpiteitä ja
niiden kiireellisyyttä. Uudenmaan jokivesistöjen suunnittelu täiitää
vesistöjen tehokkaaseen suojeluun, luonnon— ja maisema—arvojen
säilyttämiseen sekä vesistöjen hoitoon ja kunnöstamiseen.

5. Hankekohtainen suunnittelu

Koska jo aloitetut hankesuunniteimat eivät ole ueiden piirien
osalta valmistuneet ohjelmöidun mukaisesti ja vaativat vielä vuon
na 1988 suunnittelija- ja määräraharesursseja, on vesi- ja ympä—
ristpiirien syytä suhtautua kriittisesti uusien kohteiden suun
nittelunaloittamiseen. Se on määrärähöjen niukkuuden takia mahdol
lista yleensä vain silloin, kun tarkoitukseen saadaan työllisyys-
varoja tai resursseja. hyödynsaajilta tai kunnilta.
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Vesistöjen kunnostus— ja hoitotoiminnalla on saatu myönteisiä tu

loksia pyrittäessä parantamaan vesistöjen tilaa ja käyttökelpoi

suutta sekä edistämään vesiin liittyvien luonnon- ja kulttuuriar

vojen säilymistä. Kiinnostuksen suunnittelua on tarkoitus jatkaa

samassa laajuudessa kuin edellisenäkin vuonna. Suunnittelutoimin—

nan laajuus on pyritty sopeuttamaan arvioitavissa olevaan hankkei—

den rahoitusvolyymiin. Tarkoituksena on vahvistaa suunnitelmavuo—

den aikana valtion osallistumista koskevat perusteet. Niiden poh

jalta voidaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksia arvioida nykyistä

luotettavammin jo suunnittelukohteita valittaessa.

Luonnonsuojehutöiden suunnittelu kohdistuu lähinnä valtakunnalli

seen lintuvesien suojeluohjelmaan sisältyvien kohteiden kunnostuk—

seen ympäristöministeriön antamien toimeksiantojen pohjalta.

Suunnitteluohjelmassa näitä kohteita on yhteensä 11.

Kalataloudellisten kunnostushankkeiden suunnittelu perustuu maa—

ja metsätalousministeriön. vesi— ja ympäristöhallinnolle antamiin

toimeksiantoihin. Pääosa näistä hankkeista on virtavesien kunnos—

tusta, jolla parannetaan ensisijaisesti vaelluskalojen elinoloja.

Lisäksi ohjelmaan sisältyy muutaman kalatien sekä apajapaikkojen

puhdistamisen suunnittelua. Suunnittelukohteita on yhteensä runsas

20 ja n.iitä on lähes kaikkien vesi— ja ympäristöpiirien alueella.

Vesien virkistyskäytön edistämiseksi on ohjelmavuoden aikana tar

koitus laatia useita suunnitelmia veneilyreittien ja niihin liit

tyvien satamien ja rantautumispaikkojen rakentamiseksi. Ympäristö—

ministeriön toimeksiannosta laaditaan suunnitelma Pirkan Taival

—nimisen maalla kulkevan retkeilyreitin toteuttamiseksi.

Tulvasuojelua palvelevista hankesuunnittehukohteista on noin puo

let Pohjanmaan vesistöissä. Vaasan piirissä on kiinnitettävä eri

tyistä huomiota useita vuosia suunniteltavana olleiden hankkeiden

valmiiksi saamiseen. Tämän varmistamiseksi on pääosa maankuivatuk—

seen käytetyistä henkilöstövoimavaroista tarpeen siirtää tulvasuo

jelun suunnitteluun. Keskeisimmät suunnittelukohteet ovat Kyrön—

joen, Lapuanjoen ja Närpiönjoen vesistöissä. Vaasan ja etenkin

Kokkolan ja Oulun piireissä suunnittelua rajoittaa ohjelmavuodeksi

myönnettyjen työlhisyysvarojen niukkuus. Ohjelmavuonna irroitetaan
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voimavaroja muissakin kuin Vaasan piirissä maankuivatuksen suun—
nittelusta erityisesti pitkaan vireilla olleiden jarjestelysuun—
nitelmien laatimiseen. Ou1n piirissä tärkein kohde on Uljuan
tekojärven korotuksen yleissuunnittelu Siikajoen tuivaongelmien
vähentämiseksi. Pohjanmaan piirien alueella jatkuu myös patotur-,
vallisuuslakiin perustuva patojen peruskorjausten ja täydennysten
suunnittelu.

Turun piirissä on Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan jär
jestelyn yleissuunnitelma lausunto- ja mahdollisesti hakijanoikeus
käsittelyssä. Kauvatsanjoen järjestelyyn on vesi- ja ympäristöhal
litus saanut hakijanoikeuden ja suunnittelu jatkuu keskusviraston
johdolla. Tampereen piirissä tulvasuojelun suunnittelu keskittyy
voimakkaasti Merikarvianjoen ja Isojarven jarjestelyn suunnitte
luun konsulttityona Kymen ja Kuopion piireissa tulvasuojelun suun
nittelua tapahtuu useissa kohteissa, joista moniin liittyvät myös
vesistön kunnostustavoitteet. Lapin piirissä aloitetaan laajahko
tulvasuojelun suunnittelu Simojoen vesistössä, jossa mm. kevään
1987 tulvasta aiheutui suuria vahinkoja. Osa tulvasuojelun suun
nittelusta koskee säännöstelyjen tarkistamista uusia vesienkäyttö
tavoitteita vastaaviksi. Muissa vesi- ja ympäristöpiiressä tulva-
suojelun suunnittelu on vähäistä.

Kalanviljelylaitosten ja luonnonravintolarnmikoiden suunnittelu
tapahtuu kalatalousviranomaisten toimeksiannosta. Toimeksiannot
käsittävät laitosten maa— ja vesiteknisen suunnittelun yleissunn—
nittelusta rakennesuunnitteluun saakka. Ohjelmavuonna ovat suunni
teltavana kuuden kalanviljelylaitoksen rakennustyöt, joista Haka—
suon laitoksen suunnittelu vaatii eniten resursseja. Tähän asti
mittavimman laitoksen eli Itä-Suomen keskuskalanvi .jelylaitoksen
suunnittelu saadaan Mikkelin piirissä ohjelmavuonna päätökseen.
Kalanviljelylaitosten lisäksi suunnitellaan 1ohemokalojen pyynti
ja säilytystiloja kahdessa kohteessa Satakunnassa. Kalanviljelylai
tosten suunnitteluvastuu on pääosiltaan keskusvi-astolla. Suunnit
telu tapahtuu pääosin konsulttityönä, ja se rahoitetaan Piista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen määrärahoista ja osittain työllisyys-
varoin.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana tultaneen kalanviljelylaitosten
rakentamiseen käyttämään vuosittain noin 25 milj. mk valtion va
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roja. Suunniteltavien kalanviljelylaitosten rakentamisaikataulu

tulee tarkentumaan vuonna 1988, jolloin valmistuu maa— ja metsä—

talousministeriön työryhmän selvitys valtion kalanviljelytoiminnan

tavoitteista ja uusien kalanviljelylaitosten rakentamisen tarpees

ta. Luonnonravintolammikoita suunnitellaan enää vain niissä pii

reissä, joissa tarkoitukseen saadaan työllisyysvaroja.

Maankuivatuksen suunnittelusta noin puolet kohdistuu Vaasan, Kok

kolan ja Oulun piirien alueelle. Kuivatussuunnitelmia on valmiina

keskimäärin kolmen vuoden tarve edellyttäen, että maankuivatustöi

den vuosirahoitus palautuu kuluvan vuoden jälkeen 20 milj. markan

tasolle. Tämän vuoksi voidaan maankuivatusten suunnitteluun käy

tettyjä voimavaroja suunnata huomattavassa määrin muihin tehtäviin.

Viime vuosina on maankuivatuksen suunnitteluun ja ojitustoimituk—

sun käytetty piirihallinnossa noin 50 henkilötyövuotta vastaava

työpanos. Tästä voidaan ohjelmavuonna siirtää muihin tehtäviin noin

30 henkilötyövuoden työpanos.

Polttoturvesoiden kuntoonpanon suunnittelu ja toteutus perustuu

vesi- ja ympäristöhallinnon osalta valtioneuvoston 14.6.1984 teke

mään päätökseen. Sen mukaan vesi- ja ympäristöhallitus on oikeu

tettu suunnittelemaan ja toteuttamaan turvetuotannon valmisteluun

kuuluvia kuivatus—, vesiensuojelu— ja tietöitä valtion työllisyys—

työohjelmissa osoitettujen määrärahojen puitteissa. Esityksen työ

voimaministeriölle tekee vesi- ja ympäristöhallitus, jonka tulee

päätöksen mukaan neuvotella hankkeen toteuttamisedellytyksistä

maa- ja metsätalousministeriön—, kauppa— ja teollisuusministeriön

ja ympäristöministeriön kanssa. Kauppa- ja teollisuusministeriön

kanssa vesi— ja ympäristöhallituksen on erityisesti neuvoteltava

töiden volyymistä, vuosittaisesta määrästä, alueellisesta jakautu

mästa ja kohdetumisesta.

Valtioneuvoston vuonna 1987 tekemän päätöksen mukaan vesi— ja ym—

päristöhallinnon tulee huolehtia vuosina 1987—1989 yhteensä 5000

hehtaarin laajuisten suoalueiden kuntoonpanosta Pudasjärvelle raken

nettavaksi tarkoitettua turvevoimalaa varten. Tämän tavoitteen saa

vuttaminen on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi monet toimintaan

liittyvät ristiriitaiset tavoitteet huomioonottaen. Esille tulleet

ongelmat tulisikin kiireellisesti selvittää. Samalla tulisi pyrkiä

selkeyttämään eri viranomaisten välisiä vastuusuhteita ja toimin—

nassa noudatettavia menettelytapoja
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Uiton suunnittelu kohdistuu pääosin uittosääntöjen kumoamissuun

nitelmien laatimiseen vesistöissi, joissa uitto on lakannut. Nii

hin liittyy oleellisena osana rappeutuvien uittolaitteiden poisto

sekä vanhojen uittorakenteiden ja uittoa varten perattujen väylien

kunnostus paremmin nykyiseen vesien käyttöön sopeutuvaksi. Näitä

hankkeita sisältyy useimpien vesi- ja ympäristöpiirien ohjelmiin.

Uitosta vesistöön jääviä jätteitä koskevaa selvitys— ja tutkimus

työtä jatketaan ja tehostetaan.

öljyntorjuntavalmiuden kehittämiseksi kaikissa Suomenlahden ja

Pohjanlahden rannikon sekä Saimaan alueen vesi- ja ympäristöpii

reissä laaditaan läänin alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma.

6. Suunnitteluun liittyvä kehittämis- ja selvitystoiminta

Ympäristötietojärjestelmään liittyen tullaan ohjelmavuonna valmis

telemaan useita vesiensuojelua ja vesihuoltoa koskevia rekiste—

reitä. Vesistöön kohdistuvien toimenpiteiden vaikutusten arvioin

tia sekä osallistumiseen liittyvien menettelytapojen kehittämistä

selvitetään erityisesti vesiensuojelun suunnitteluun liittyen.

Vesiensuojelun suunnittelun kehittämiseksi käynnistetty projekti

on tarkoitus saattaa vuoden aikana päätökseen.

Suunnitteluohjelmaan sisältyy useita kehittämisprojekteja, jotka

tähtäävät vesiluonnon ja —maiseman suojelun ja hoidon sekä vesis

töjen kunnostustoiminnan kehittämiseen. Myös toiminnan seurantaa

on tarkoitus tehostaa.

Useita vesiensuojelun osa—alueita varten tullaan valmistelemaan

toimenpideohjelmia tai vesiensuojeluohjeita. Selvitystyö koskee

erityisesti hajakuormitusta sekä teollisuuden eri sektoreita. Myös

pienten yksiköiden jätevesien käsittelymenetelmiä tullaan kehittä

mään laatimalla mm. jäteveden maaperäkäsittelyä koskevat ohjeet.

Haja—asutuksen vesihuollon kehittämisprojektia jatketaan Keski- ja

Itä—Suomen alueen esimerkkikunnissa. Pohjavesien suojeluun liit—

tyvänä jatketaan yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa

selvitystä maa-ainesten oton vaikutuksista pohjaveteen. Pohjaveden
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likaantumistapausten ja ympäristöriskien pohjalta jatketaan selvi

tystä pohjavesialueiden likaantumistilanteesta.

Jätehuoltoa koskevissa. selvityksissä hankitaan perustietoja mah

dollisten valtion jätehuoltotöiden suorittamiseen kaatopaikoilla

ja ongelmajätteiden pilaamilla maa—alueilla. 5ljyisten maiden si

joittamista koskevan selvityksen perusteella laaditaan toimenpide-

ohjeet.

Säännöstelyjen käyttötoimintaa palvelevat suunnitteluohjelmaan

sisältyvät seuraavat selvitykset: “Jääolojen huomioonottaminen

jokivesistöjen juoksutusten suunnittelussa”, joka on julkisuudessa

tullut tunnetuksi jokijääprojektin nimellä, “Vesistöjen käyttötoi

minnan tietojärjestelmä”, joka liitetään osaksi ympäristötietojär

jestelmää sekä “Säätutkan ja muun automaation soveltamisen mahdol

lisuudet vesistöjen käyttötoiminnassa” samoin kuin myös “Vesi— ja

ympäristöhallituksen lupa- ja velvoiterekisteri”, joka on suunnit

teluohjelmassa Oulun piirin kohdalla. Pitkäaikaisena projektina

jatkuu “Säännöstelyjen vaikutusten ja muutostarpeiden selvittämi

nen” ja uutena projektina käynnistyy “Vesistöhankkeiden haittojen

kompensoimisen kehittäminen”.

Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelmaan kuuluvien hankkeiden veden—

laatuvaikutuksien arviointia varten on tekeillä Kyrönjoen veden

laatumalli, joka palvelee suunnittelun lisäksi velvoitetarkkailua,

säännöstelyjen käyttöä ja vesistön käyttöä vedenhankintaan. Ky

seessä on mittava kehittämisprojekti, joka on aloitettu perussel

vityksellä vuonna 1987. Uusia alueellisia selvitysprojekteja sään

nöstelyjen käytön ohjaamiseksi ja kehittämiseksi on kaksi, toinen

koskee laajasti Pohjanmaan jokivesistöjä ja toinen yksinomaan Nur—

monjoen vesistöä.

Vesistörakentamisen ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaiku

tusten vähentämismahdollisuuksista on tarkoitus tehdä selvitys,

joka painottuu rakentamisvaiheen vaikutuksiin. Suunnitteluohjeiden

osalta valmistellaan ohjelmavuonna ohje putkiojien suunnittelusta,

joka palvelee paitsi maankuivatuksen myös tulvasuojelu— ja kunnos—

tushankkeiden suunnittelua.
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Öljyvahinkojen to:rjuntatehtvien hoitoa varten

aloitetaan öljyntorjunnan tietojärjeste1mn kehittä

minen. Se tulee sisältämään tietoja mm. kuntien,

öljyn varastoijien ja valtion valmiudesta torjunta-

tehtäviin, erityisistä suojelu- ja vaarakohteista,

öijyvahingoista sekä torjunta- ym. kustannuksista.

3; Suunnitteluii suuntaaminen ja painottuminen vesi- ja

ympäristöpiireittäin

Helsingin vesi- ja ympäristö-

p i i r i

Suunnittelu painottuu vesiensuoj:eluun, vesien virkistys-

käyttöön sekä vesistöjen kunnostukseen. Tulvasuojelun

suunnittelu raj oittuu rantapengerrysten suunnitteluun

Kokemäenjoen vesistössä Loirnijoen yläosalla ja Hauhon

reitillä. Valmiiden tulvasuojelusuunnitelmien ylläpito

mm. pitkällisissä vesioikeuskäsittelyissä vaatii kuitenkin:,

huomattavan työpanoksen. Maankuivatustöiden ja ojitustoi

mitusten työpanosta tullaan vähentämään.

Uudenmaan jokivesistöjen suojelun ja hoidon suunnittelua

jatketaan aloittamalla yleissuunnittelu Karjaanjoen vesis

tön osalla. Vielä alkuvuodesta yleissuunnittelu painottuu

Siuntionjoen vesistön loppuraportin valmistamiseen.

Haj a-asutuksen vedenhankinnan yleissuunnitteluun panoste

taan resursseja siten, että Itä-Uuttamaata koskeva yleis

suunnitelma saadaan valmiiksi ja muuta piirin aluetta

koskeva suunnittelu käynnistetään yhtenä projektina. Sa

manaikaisesti jatketaan haja-asutusalueiden pohjavesisel

vityksiä.

Vesistöjen kunnostuskohteiden määrä suunnittelutoiminnas

sa lisääntyy. Toimintaa on tarkoitus suunnata myös veneilyä

ja melontaa palveleviin kohteisiin. Kalataloudellisten

kunnostuskohteiden suunnittelua j:atketaan Vantaanjoella
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ja Karjaanjoen latvaosalla. Myös Koskenkylänjoen alaosan

kunnostuksen suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi pato

turvallisuuslain pohjalta.

Jätehuoltoon liittyvä suunnittelu alkaa likaantuneiden

maa-alueiden kartoituksella j a kunnostussuunnitelmien

laatimisella resurssien puitteissa.

Turun vesi- ja ympäristöpiiri

Suunnittelun painottumisessa ei tapahdu olennaisia muu

toksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Työpanosta eniten

vaativina tehtävinä säilyvät maankuivatuksen, vesistön

järjestelyjen ja vedenhankinnan suunnittelu.

Ojitustoimituksia on tullut vireille viime vuosina 30-40

kpl vuodessa, ja paikalliskuivatuksen tarve näyttää jatku

van samansuuruisena. Toimitusten ruuhkautumisen rajoitta

miseksi maankuivatuksen suunnitteluun tulee käytettäväk

si lähivuosina edelleen merkittävästi voimavaroja.

Vesistöjärjestelyn ja vesiensuojelun suunnittelun paino

piste on Etelä-Satakunnassa. Tulvista kärsivälle Lapinjoen

keskiosalle laaditaan järjestelysuunnitelma ja Eurajoen

vesistöalueella jatketaan vesiensuojelun suunnittelua.

Vedenhankinnan suunnittelu kohdistuu haj a-asutusalueiden

vedensaannin ja raakaveden laadun parantamiseen. Useamman

kunnan yhteistoimintaan perustuvat suunnittelukohteet on

valittu vuonna 1985 valmistuneen haja-asutuksen vedenhan

kinnan yleissuunnitelman suositusten perusteella. Piiri

osallistuu Turun seudun vedenhankinnan kannalta tärkeään

Kokemäenjoesta Eurajokeen vettä johtavan korvausvesijär

jestelmän suunnitteluun.
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Tampereen vesi- ja ympäristö-

piiri

Yleissuunnittelu painottuu vesiensuojelun ja vesihuollon

suunnitteluun. Hankesuunnittelussa on mrkittävintä

vesistöjärjestelyjen ja kunnostusten suunnittelu. Muutamaa

pienehköä uutta suunnittelukohdetta lukuunottamatta

suunnittelutoiminnassa keskitytään keskeneräisten suunni

telmien valmistamiseen.

Vesistöjärj estelyj en hankekohtainen suunnittelu kohdistuu

pääosin Merikarvianjoen ja Isojärven järjestelyn suunnit

teluun. Hankkeiden lähtököhta cn tulvasuojelussa, mutta

niihin liittyy myös vanhojen järjestelyjen nykyaikaista

minen. Kunnostustavoitteet ovat oleellinen osa niiden

suunnittelussa.

Kunnostussuunnittelua varten valmistuu tarveselvitys,

jossa määritetään hankkeiden tarpeellisuus ja kiireel

lisyysjärjestys. Suunnitteluohjelmassa olevien kunnostus

hankkeiden lisäksi vesi- ja ympäristöpiiri on mukana

kuntien ja kaupunkien suunnittelemissa vesistöjen kunnos

tushankkeissa. Uudentyyppisenä suunnittelutehtävänä on

mukana Pirkan Taival -retkeilyreitistön kunnostamissuun

nittelu. Kalataloudellisen kunnostuksen suunnittelua

lisätään toimeksiantojen pohjalta.

Vesiensuojelun suunnitteluun on toistaiseksi voitu suunnata

rajoitettu työpanos. Tämä on johtunut isoista jätevesi

katselmuksista, joissa suunnittelussa tuotetut selvitykset

on kuitenkin käytetty hyväksi. Tarkoitus on jatkaa ja

laajentaa alueellisesti Valkeakosken seudun suunnittelua

sekä aloittaa Merikarvian edustan merialueen ja Karvian

järven suunnittelu. Längelmäveden vesiensuoj elusuunnit

telun jatko siirretään vuodelle 1989.

Vesihuollon suunnittelussa kyse on lähinnä haja-asutuksen

vedenhankintaan liittyvistä pohj avesitutkimuksista sekä

haja-asutuksen ongelma-alueiden vesihuollon yleissuunnit

telusta ja ohjauksesta.
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Maankuivatuksen suunnittelua joudutaan huomattavasti

supistamaan ainakin vuoden 1988 ajaksi ja siirtämään

näin vapautuvat henkilöresurssit vesistöjärjestelyjen

suunnitteluun. Tämä on mahdollista sen vuoksi, että

valmiita maankuivatussuunnitelmia on yli kahden vuoden

toteutusrahoitusta vastaava määrä.

Kymen vesi- ja ympäristöpiiri

Vesiensuojelun suunnittelun painopiste on Etelä-Saimaan

ja Vuoksen vesiensuojelun yleissuunnittelussa. Kymijoen

kokonaissuunnittelu on käynnistynyt laajana yhteisprojek

tina. Haj a-asutusalueiden vedenhankintaselvitykset j atku

vat lähinnä kuntakohtaisena taajamien hankesuunnitteluna.

Vesistösuunnittelussa tulvasuojelu- sekä erilaiset kun

nostus- ja virkistyskäyttöhankkeet ovat jokseenkin tasa

painossa. Tärkein tulvasuojelun erilliskohde on Virojoen

järjestely. Maankuivatussuunnitelmia on valmiina useiden

vuosien rahoitusmahdollisuuksia vastaavasti, jonka vuoksi

näistä tehtävistä voidaan pääosa henkilöresursseista

siirtää toistaiseksi muihin tehtäviin.

Kunnostus- ja virkistyskäyttökohteista ovat tärkeimpiä

lintuvesien kunnostuskohteet Rapakivenjärvi ja Kuokkalam

pi. Hakemuksien määrä erilaisista kunnostuskohteista

lisääntynee huomattavan paljon, mikä aiheuttaa tämän

suurempaa painottamistarvetta jatkossa.

Mikkelin vesi- ja ympäristö

piiri

Kahden lähivuoden (1988-89) aikana tullaan panostamaan

vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitteluun,

joka kytkeytyy läheisesti myös piirin toiminta- ja ta

loussuunnitteluun.
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Vesihuollon suunnittelun painopistealueena tulee edellisten

vuosien tapaan olemaan haja-asutuksen vesihuollon kehit

täminen. Vuonna 1985 valmistui malliprosessi, jota on

sen jälkeen käytetty piirin haja-asutuksen vesihuollon

kehittämistyössä. Varsinkin Heinävedellä ja Juvalla siitä

on saatu hyviä kokemuksia.

Haja-asutuksen vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu

on alkanut yhteistyönä Päijät-Hämeessä. Yhteistyössä

Kuopion vesi- ja ympäristöpiirin kanssa osallistutaan

myös haj a-asutusalueiden vedenhankinnan kehittämisproj ek

tim, koekuntana Juvan kunta.

Valvonnan ja vesiensuojelun suunnittelun tehostamiseksi

ja piirin työmäärän vähentämiseksi aloitetaan systemaat

tinen yhteistyö kuntien ympäristönsuoj elulautakuntien

kanssa. Keskeisenä tuloksena yhteistyöstä, joka toteutetaan

jokaisen lautakunnan kanssa käytävällä neuvottelulla,

seuraa päällekkäisen työn vähentyminen.

Vesistösuunnittelun tärkeimpiä tulosalueita ovat vesistöjen

käyttökelpoisuuden parantaminen (taajamien lähivedet, lin

tujärvet, virtaavat vedet) ja Saimaan vedenkorkeuskysy

mysten käsittely nykyisten menettelytapojen kehittämisek

si. Vesistöjen kunnostusta edistetään piirin laatiman

periaateohjelman mukaisesti. Asiaan panostetaan omalla

suunnittelulla sekä neuvontatoiminnalla. Virtaavien vesien

kalataloudellisessa kunnostuksessa paneudutaan erityisesti

Kissakosken ja Voikosken kalateiden suunnitteluun. Suun

nittelun tarvitsemien vesistötietojen (vedenkorkeudet,

veden laatu, syvyystiedot) systemaattiseen keruuseen ja

aineiston tallennukseen kiinnitetään tehostetusti huomio

ta. Maankuivatussuunnitelmia on valmiina useiden vuosien

rahoitusmahdollisuuksia vastaavasti, joten niiden suun

nittelusta voidaan toistaiseksi pidättäytyä.

Vesien virkistyskäytön suunnittelu painottuu veneilyyn.

Retkisatamien suunnittelua Saimaalle jatketaan. Suunnit

telussa ja toteutuksessa tullaan käyttämään hyväksi ne

kokemukset, jotka saadaan Mikkeli-Puumala alueelle raken
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nettavista retkisatamista. Ohjelmassa on myös kahden

kirkonkylän alueita palvelevien venereittien suunnitte

lu. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimeksian

nosta tapahtuvaa luonnonravintolammikoiden suunnittelua

ja käytöstä pois jääneiden uittoväylien uittosääntöjen

kumoamisen suunnittelua jatketaan entisessä laajuudessa.

Kuopion vesi- ja ympäristö

piii

Pääpaino tulee olemaan keskeneräisten suunnitelmien

loppuunsaattamisessa. Laaja ja monitahoinen Rautalammin

reitin yläosan vesiensuojelun yleissuunnitelma edellyttää

laaja-alaista yhteistyötä. Varsinaisen yleissuunnitelman

lisäksi on tarkoitus tehdä käytännön suunnittelua palve

levat osaraportit ainakin reitin sivuvesistöjen rakenta

mis-, säännöstely- ja uittotilanteesta, turvetuotannosta,

vesiensuojelusta sekä loma-asutuksesta ja veneilystä.

Kiuruveden kunnostus ja tulvasuojelu on jatkoa jo toteu

tetulle Kiuruveden pohjoisosan kunnostukselle ja se olisi

syytä saada pikaisesti toteutusvaiheeseen.

Turvetöiden suunnittelua jatketaan siten, että valmiita

suunnitelmia olisi rahoitustarvetta vastaava määrä vuo

sittain käytössä. Maankuivatustöiden suunnitelmia on

valmiina useiden vuosien rahoitusmahdollisuuksia vastaa

vasti, jonka vuoksi näistä tehtävistä voidaan henkilö

resurssit siirtää pääosin muuhun suunnitteluuun.

Uusia hankesuunnitelmia on vain kaksi, joista Keyritynjoen

alaosan kunnostus sisältyy Keyritynjoen vesistön yleis

suunnitelmaan ja Hernejärven kunnostus Matkusjoen vesistön

yleissuunnitelmaan. Saimaan alueen tulvantorjunnan toi

mintasuunnittelua jatketaan Kallaveden tulvavahinkoselvi

tyksellä.



18

Pohjois-Karjalan vesi- ja ym-

päristöpiiri

Suunnitte1uteht1vät kehittyvät j atkuvasti monimuotolsem

miksi ja tulevat vaatimaan enenevässä määrin ulkopuolisen

asiantuntemuksen ja tekniikan hyväksikäyttöä. Vesien

käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuunnitelman laadinta

aloitetaan ohj elmavuonna. Turvetuotantoalueiden kuntoon

panon suunnittelu tulee jatkumaan lähivuodet kutakuinkin

nykyisen laajuisena. Maankuivatustöiden suunnitelmia on

valmiina useiden vuosien rahoitusmahdollisuuksia vastaa

vasti, jonka vuoksi näistä tehtävistä voidaan henkilö-

resurssit siirtää suurelta osin muuhun suunnitteluun.

Veneilyä ja virkistyskäyttöä palveleviin hankkeisi in koh

distuu jatkuvasti kasvavia odotuksia. Qngelmana on tois

taiseks valtion rahoitusperusteiden selkiintymättömyys.

Lintuvesien kunnostuksen suunnittelussa keskitytään

aloitettujen kahden kohteen suunnittelun loppuunsaatta

miseen. Kalataloudellisia kunnostuskohteita ohj elmaan

sisältyy yksi pienehkö kohde. Uiton suunnittelu keskittyy

vaaraksi tai haitaksi olevien uittojätteiden poiston

suunnitteluun, Kunnostusta vaativien vesitöjen tilan

kartoitus ja kehityksen seuranta tulisi saada pikimmiten

alulle ensivaiheessa ilmakuvaamalla kohteet.

Vesihuollossa keskitytän edelleen haja-asutuksen veden

hankinnan edistämiseen. Pohjavesiselvityksiä jatketaan,

työllisyysvarojen turvin mm. Lieksassa. Liperin kunnan

Ylämyllyn taajamalle selvitetään niin ikään vedenotto

paikkaa. Taaj amien vedenottopaikkaselvitykset palvelevat

osaltaan myös haja-asutusta. Lisäksi tehdään pohjavesi

tutkimuksia eri kyläkeskuksissa. Haja-asutuksen vedenhan

kinnan kehittämisprojektia jatketaan Juuan kunnassa.

Tärkeiden pohjavesialueiden kartoitusta olisi täydennet

tävä, Kriisiajan vedenhankintasuunnitelma tulisi laatia

1.10.1988 mennessä. Vuonna 1987 aloitettu koko läänin
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kattava vedenhankinnan yleisselvitys tulisi niin ikään

saada valmiiksi.

Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri

Suunnittelu painottuu keskeneräisten tulvasuoj elusuunni

telmien viimeistelyihin lähes 10 kohteessa. Tärkeimmät

näistä suunnittelukohteista ovat v. 1988 Kyrönjoen yläosan

vesistötyön lisäselvitysten ohella Lapuanjoen ja Närpiön

joen vesistöissä. Jalasjoen järjestelysuunnitelma on ohjel

mavuonna lausuntokäsittelyssä eikä rakentamissuunnitteluun

voida varojen niukkuuden takia vielä ryhtyä. Monet tulva-

vuodet 1980-luvulla osoittivat tulva-alueiden kasvaneen

uudelleen niiden yhteispinta-alan ollessa nykyään noin

30 000 ha. Monilla aikaisemmin poistetuilla tulva-alueilla

on turve- ja liejumaa kulunut ja painunut, mistä syystä

tulvavesi on levinnyt pelloille. Vuoden 1987 syystulva

korjaamattomilla viljelyksillä osoitti taas konkreettisesti

tulvaherkkyyden. Tulvasuojelun suunnittelu on yhä pit

käaikaisempaa, ja vaatii laajoja esiselvityksiä. Uusien

suunnitteluprojektien, esim. Varpulan tekojärven laajen

nukseen ei resurssien riittämättömyyden takia ole mahdol

lista ennen keskeneräisten hankkeiden valmistumista.

Kunnostushankkeiden suunnittelutarve on vesi- ja ympäris

töpiirin alueella suuri. Kunnat ovat käynnistäneet suun

nittelua myös omana työnä.

Vesihuollon suunnittelussa on pääpaino edelleen ylikun

nallisten vesihuoltohankkeiden eteenpäin viennissä sekä

pohjavesien määrän ja laadun selvittämisessä. Myös haja

asutuksen pohjavesiselvitykset jatkuvat vähintään entisen

suuruisina. Merkittävänä suunnittelukohteena on edelleen

viemäriverkkojen vuoto- ja hulevesiselvitysten aikaansaa

minen yhdessä kuntien kanssa. Jätevesien purkupaikkasel

vitykset tulevat lähivuosina lisääntymään. Huomattavan

osan resursseista vie kriisiajan vedenhankintaselvityksen

laatiminen.
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Maankuivatustöiden valmiita suunnitelmia ön runsaan kahden

vuoden rahoitusmahdollisuutta vastaava määrä, minkä vuoksi

niiden suunnittelusta voidaan paäosa henkilöresursseista

siirtää ohjelmavuoden ajaksi keskeneristen tulvasuoje

lusuunnitelmien tekoon niiden valmistumisen tehostamiseksi.

Turvetuotantoalueiden kuntoonpanon suunnittelu on tarpeen

Seinäjoen turvevoimalan käynnistyessä vuonna 1990, Tuo

tantokuntoon pantavien soiden määrä on noin 400 ha ja

kuivatuksen tehostarnista vaativien tuotantoalueiden ala

1 000 ha. Tarvittavat maastotutkimukset tehdään työlli

syysvaroin ja suunnitelmat konsulttityönä.

Keski-Suomen vesi- ja ympäris

töpiiri

Suunnittelun painopistealueita ovat vedenhankinta, ve

siensuojelu ja vesistöjen kunnostukset. Uutena merkittävänä

suunnittelutehtävän aloitetaan piirin toimialuetta koskeva

vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittärnissuunnitelman

laatiminen. Lisäksi huomattava osa resursseista käytetään

kalataloutta ja veneilyä koskevaan suunnitteluun. Suun

nitteluohjelmaan sisältyy myös maankuivatus- ja uitto

säntöj en kumoamishankkeita.

Vesiensuojelun ja jätehuollon suunnitteluun liittyen on

tarkoituksena tehdä luonnonravintolammikkoj en kuormitus

tutkimus, selvittää kalankasvatuslaitosten virtaamanmit

tausta, laatia entisen tervatehtaan alueen saneeraussuun

nitelma Keuruulla ja kartoittaa Lievestuoreen tehtaan

j ätealueen saneeraussuunnittelua. Lipeälammen eliminointia

koskevia selvityksiä jatketaan lähinnä lupakysymyksiin

liittyvällä suunnittelulla,

Vedenhankinnan suunnittelussa keskeinen alue on edelleen

pohj avesiselvitykset. Erityisesti haj a-asutuksen veden

hankinnan j ärjestämiseen paneudutaan yhteistyössä kuntien

kanssa. Pohj avesiprojektin erityiskohteena on edelleen

Viitasaaren kunta,
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Vesistöjen kunnostusten tarve on suuri ja kasvava. Vuonna

1987 tehdyn kuntavierailun aikana toivottiin vesi- ja

ympäristöpiirin ryhtyvän toimenpiteisiin 87 kohteen,

etenkin pienten järvien ja järvenlahtien kunnostamisek

si. Lähes yhtä suuri on venereittien, satamien ja rantau

tumispaikkojen rakentamistarve. Näihin kunnostus- ja

veneilykohteisiin on välttämätöntä suunnata tulevaisuudessa

entistä enemmän suunnitteluresursseja.

Virtaavien vesien kalataloudellisten kunnostusten suun

nittelua jatkaa piirin asettama kalataloudellisten kun

nostusten suunnitelutyöryhmä. Keski-Suomen vesi- ja

ympäristöpiirin alueella on vielä lukuisia kumottavia

uittosääntöjä, jotka useimmiten edellyttävät myös kalata

loudellisten perusteiden selvittämistä ja kalatalouden

ottamista huomioon.

Turvesoiden tuotantokuntoonpanoa koskeva suunnittelu

jatkuu tarkoitukseen osoitettavien määrärahojen puitteis

sa. Maankuivatussuunnittelua vähennetään ohj elmavuoden

ajaksi, koska valmiita suunnitelmia on runsaan kahden

vuoden rahoitusmahdollisuuksia vastaavasti.

Kokkolan vesi- ja ympäristö-

piirin

Suunnittelu tulee jatkumaan toiminta- ja taloussuunnitel

massa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden

asettelua tulee osaltaan selkeyttämään vuoden 1988 aikana

laadittava vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämis

suunnitelma. Suunnitteluresurssien suuntaamisessa sekä

niiden painotuksessa eri käyttömuotojen suhteen on mer

kittävin muutos henkilöresurssien siirto ohjelmavuoden

aj aksi maankuivatuksen suunnittelusta j ärj estelyj en

suunnitteluun.

Yhtenä tulostavoitteena on vanhojen ja keskeneräisten

vesistöhankkeiden toimivuuden varmistaminen. Tähän kuuluu

mm. Venetjoen perkauksen suunnittelu. Tavoitteen mukaisesti
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myös Perhonjoen alaosalla suunnitellaan toimia jää- ja

suppopatojen estämiseksi.

Vuoden 1987 kesätulvat kiirehtivät mm. Settijoen järjeste

lyn suunnittelua, Kruunupyynjoella toistuvasti esiintyvät

tulvat samoin kuin joen keskiosan vaikeasti hoidettava

säännöstely edellyttävät myös suunnittelutoimien käynnis

tämistä.

Vesien virkistyskäytön edistämiseen pyritään edelleen

yhteistyössä kuntien ja hyödynsaajien kanssa. Jo suunnit

teluresurssien riittävyyden kannalta tämä on välttämätön

tä. Merkittävin hanke vesien virkistyskäytön kannalta on

Luodon-Öj anj ärven vedenkorkeuksien tarkistaminen.

Uittosääntöjen lakkauttamiseen liittyy usein myös kalata

loudellisia tavoitteita. Lestijoen uittosäännön lakkaut

tamista ovat kiirehtineet erityisesti vireillä olevat

kalataloudelliset kehittämishankkeet. Tämä kalatalousvi

ranomaisten toimesta tapahtuva suunnittelu käynnistyy

samanaikaiseti uiton suunnittelun kanssa. Toinen tärkeä

uittosäännön kumoamissuunnitteluhanke on Perhonj oen

vesistön uittosääntöjen kumoamiseksi tarvittavan suunni

telman teko. Toimeksiantotehtävänä jatketaan Luodon-Öjan

järven kalataloudellista suunnittelua.

Maankuivatushankkeiden suunnitelmia on valmiina noin kahden

vuoden rahoitusmahdollisuuksia vastaavasti, minkä vuoksi

ohjelmavuoden ajaksi siirretään puolet näissä tehtävissä

olevista henkilöresursseista j ärj estelysuunnitelmien tekoon

Uutena ryhmänä suunnittelussa ovat turvetuotantoalueiden

kuntoonpanot, joissa vesiensuojelukysymykset ovat kes

keisessä asemassa. Hankkeita kiirehtii erityisesti suun

nitteilla oleva Haapaveden turvevoimala.

Vesiensuojelun suunnittelussa painopiste on Ähtävänjoen

alueella, jossa jatketaan hajakuormitusselvityksiä. Lisäksi

käynnistetään yhteisrahoituksella kuntien kanssa koko

vesistöä koskevan vesistömallin laatiminen.
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Oulun vesi- ja ympäristöpiiri

Suunnittelun suuntaamiseen ja painottumiseen vaikuttavia

tekijöitä ovat toisaalta turveteollisuuden ympäristökysy

mykset, kuntien ympäristöhallinnon organisoituminen,

työllisyyslain asettamat velvoitteet sekä vaatimustason

yleinen kohoaminen ja toisaalta käytettävissä olevien

henkilöresurssien niukkuus ja matkamäärärahojen riittä

mättömyys. Suunnitteluyhteistyö kuntien, vesihuoltolai

tosten, turvetuottajien ym. toiminnanharjoittajien kanssa

on tärkeää asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Turvetuotantoalueiden kuntoonpanon suunnitteluun on

osoitettu erittäin paljon työllisyysvaroja. Vaikka

suunnittelu tapahtuu pääosin konsulttien toimesta, vaatii

se runsaasti myös piirin voimavaroja. Tämä haittaa piirin

muuta suunnittelutoimintaa,

Turvetuotantosoiden kuntoonpano ja vesiensuojelu edellyt

tävät yleissuunnittelua ja lisäksi nykyistä tehokkaampaa

ÄTK-avusteista hallintoa. Myös uusien vesiensuojelumene

telmien kehittämistä jatketaan.

Oulun edustan merialueen vesiensuojelun yleissuunnittelu

on tärkein yleissuunnitteluhanke. Pohjavesiselvityksiä

käytetään enenevässä määrin vedenhankinnan ohella maan-

käytön suunnittelussa. Harjualueiden käytön suunnittelu

on tarpeen mm. maa-ainesten oton ohjaamiseksi.

Jätehuollon ja saastuneiden maa-alueiden suunnittelun

ensivaiheessa on tarkoitus selvittää saneeraustarve, Voi

mavaroja on tarkoitus entistä enemmän suunnata kunnostusten

suunnitteluun. Painopistealueina ovat lintuvedet (Oijärvi

ja Kirkkosalmi) ja vanhojen vesirakennushankkeiden jälki-

hoito (Oulujoki ja Venetapalo).

Voimavarat vesistöjärjestelyjen ja tulvasuojelun suunnit

telutehtäviin jäävät niukoiksi. Merkittävin suunnittelu

panos kohdistuu Siikajoen vesistöön ja siellä Uljuan

tekoj ärven käytön tehostamismahdollisuuksiin. Pyhäj oen
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tulvasuoj elupenkereiden kuntoonpanon suunnittelua j atketaan

Merijärvellä. Suunnitteluun liittyy myös uusjakoalueiden

kuivatusten ja salaojituksen parantaminen. Tyrnävän- ja

Ängeslevänj okien keskij uoksun perkaussuunnitelma on

tarkoitus uusia. Maankuivatushankkeiden suunnittelusta

henkilöresursseja siirretään ohjelmavuoden ajaksi tul

vasuojelun suunnittelutehtäviin, sillä maankuivatushan

kesuunnitelmia on valmiina noin kolmen vuoden rahoitus-

mahdollisuuksia vastaavasti.

Painopiste uittoväylien lakkauttamisen ja kunnostuksen

suunnittelussa siirtyy pieniin vesistöihin, koska enin

osa suurista kohteista on jo suunniteltu. Jatkossa panos

tetaan yhä enemmän uittoperkauksilla laskettujen järvien

kunnostuksen suunnitteluun. Tällaisia järviä on lijoen

vesistöalueella noin 30 kpl. Laaja tehtävä on lijoen

vesistöalueella uittoväylien kuntoonpanon vuoksi lasket

tujen järvien hydrologiset selvitykset.

Kainuun vesi- ja ympäristö-

piiri

Suunnittelutoiminnan painopiste on turvetöiden hankesuun

nittelussa ja pohjavesiselvityksissä. Kainuun Voima Oy:n

tulevan turvevoimalan polttoainehankinta on aiheuttanut

painetta uusien turvesoiden perustamiseen, ja niiden

suunnittelu sitoo huomattavasti resursseja. Suunnittelu

tapahtuu pääosin konsulttityönä työllisyysvaroilla.

Maankuivatushankkeiden suunnittelusta siirretään henkilö-

resursseja muuhun suunnitteluun, sillä maankuivatussuun

nitelma on valmiina useiden vuosien rahoitusmahdollisuuksia

vastaava määrä.

Kalataloudellinen suunnittelu sekä uittoon liittyvä

suunnittelu jatkuvat entisellään. Uusia kohteita ovat

Kainuun vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämissuun

nitelma sekä tarpeettomien uittolaitteiden poisto Sotkamon

ja Hyrynsalmen reiteiltä.
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Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen sekä pohja

vesiselvitykset jatkuvat. Kajaanin alueen vesiensuojelun

yleissuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi,

Lapin vesi- ja ympäristöpiiri

Merkittäviä muutoksia suunnittelun suuntautumisessa ja

painottumisessa ei tapahdu suunnittelujaksolla aiempiin

vuosiin verrattuna. Suunnittelu painottuu ja suuntautuu

edelleen pääosiltaan hankesuunnitteluun. Tulevaisuudessakin

pyritään laajahkoina hankkeina aikaa vievät yleissuunni

telmat korvaamaan esisuunnitelmilla ja -selvityksillä,

joissa huolehditaan riittävästä yhteistoiminnasta eri

intressipiirien kesken, Huomattavan määrän henkilötyö

panosta tulee parina lähimpänä vuotena vaatimaan jo

käynnistetty vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittä

missuunnittelu.

Hankesuunnittelu jakaantuu eri käyttömuodoille samoin

kuin alueellisesti verraten tasaisesti. Maankuivatuksen

hankesuunnitelmia on valmiina useiden vuosien rahoitus-

mahdollisuuksia vastaavasti, jonka vuoksi näistä tehtävistä

siirretään henkilöresurssej a muihin kiireellisempiin

suunnittelutehtäviin. Simoj oella käynnistyy tulvasuoj elun

suunnittelu. Erilaisten vesistön kunnostamista ja vesistön

virkistyskäyttöä palvelevien hankkeiden osuus on viime

vuosina myös selvästi lisääntynyt. Kalatalouden kehittä

mistä, uittoa ja mm. veneilyä ja turvetuotantoa palvelevien

suunnitteluhankkeiden osuus säilyy ohj elmaesityksessä

likimain aiemman suuruisena. Merkittävästi suunnittelun

resursseja vievät vielä silta- ja rumpulausunnot sekä

vesihuollon suunnitteluun liittyvät pohj avesitutkimukset.
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vasi- ja ympäristöhallitus

Vesien- ja. ympäristönsuoje

luosasto

KOHDE JA KUNTA SUUNNITTELUN VOIMAVARAT

A3OITUS MÄÄRÄRAHAT OHJELMAVUONNA TYÖPANOS

Tehtävä/ aloit./tavoitt. suunn. tyÖIl. muu kok.! ohi. 1.vastuuhenkilö

projekti vuosi valmiet. varat varat rah. tarve vuonna 2.VYH:n yksikkö

vuosi lOQOmk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

Yhdyskuntien 5102/842 1970 60 ffl /8 1. Saijonmaa
vesihuoltotilasto Koivumäki

2. VY/knt

Yhdyskuntien vesiensuojelun 5102/859 1987/1990 50 y 17/7 1. Palo
ja vesihuollon tietojärjes- 2.VY/knt
telmän viemärilaitososa

Yhdyskuntien vesiensuojelun 5102/ 1988/1990 30 m 27/10 1. Saviranta
ja vesihuollon tietojärjes- 2. VY/knt
telmän vesilaitososa 3. lääkintöhalli

tus

Teollisuuden vesiensuojelu— 5102/826 1984/1988 15 1. Enckell
rekisteri 2. VY/tet

Osallistuminen ja yhteiskun- 5102/832 1986/1988 40 y 1. Kosola
nallisten vaikutusten arvioi- 2. VY/tet
minen vesiensuojelun suunnit

telussa

Vesiensuojelun suunnittelun 5102/807 1987/1988 20 y 1. Rautalahti
kehittärnisohjelma Miettifl8fl

2. VY/vyt

Selvitys hyötyjen ja haitto- 5102/809 1987/1989 1. Rautalahti
jen huomioonottamisesta ja Miettinen
arvioimisesta vesiensuojelun 2. VY/vyt
suunnittelussa

Ohjeisto vesiluonnon suojelun 5102/809 1987/1988 10 y 1. Saastamoinen
huomioonottamisesta vesien- 2. VY/vyt

suojelun suunnittelussa ja

valvonnassa

Ohjeisto kalatalouden huomi- 5102/812 1987/1988 1. Pertti Seppänen
oonottamisesta vesiensuojelun 2. VY/vyt

suunnittelussa ja valvonnassa 3. MMM
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SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vesi- ja ympäristöhallitus

VY

KOHDE JA KUNTA SUUNNITTELUN VOIMAVARAT

AJOITUS MÄÄRÄRAHAT OHJELMAVUONNA TYÖPANOS

Tehtävä! aloit./tavoitt. suunn. työll. muu kok.! ohj. 1.vastuuhenkilö

projekti vuosi valmist. varat varat rah. tarve vuonna 2.VYH:n yksikkö

vuosi 1000 mk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

Vesiasiat kuntatasolla 5102/887 1986/1988 1. Siirala

2. VY/vyt

3. Kuntien kes

kusj ärj estöt

Vesielementti yhdyskuntasuun— 5102/891 1987/1988 YM 1. Siirala

nittelussa 2. VY/vyt

3. YM/KRO

Vesistöjen kunnostushankkei- 5102/ 1988/1989 20 y 1. Hertell

den suunnitteluohjeet 2. VY/vyt

Metsätalouden ja turvetuotan— 511/802 1982/1988 1. Valpasvuo

non vesiensuojelutoimenpi- Jaatinen

teiden kehittäminen 2. VY/vyt

Turkistarhojen vesiensuojelu— 511/805 1983/1990 10 y 1. Latostenmaa

toimenpiteiden kehittäminen 2. VY/vyt

Selvitys vesistöjen myrkky- 511/814 1987/1988 20 y 1. Ruoppa

kuormituksen merkityksestä 2. VY/vyt

sekä myrkyllisyystestien

käyttömahdollisuuksista ja

- tarpeesta

Vesimaiseman hoito-ohjelma 511/815 1987/1989 5 y 1. Jormola

2. VY/vyt

Järvien kunnostuksen seu- 511/ 1988/1988 1. Paavo Seppänen

rannan kehittäminen 2. VY/vyt

Vanhojen vesirakenteiden 511/ 1988/1989 20 y 1. Siirala,

suojelu ja hoito Saastamoinen

2. VY/vyt

3. YM, Museovi

rasto

Kemikaalitutkimuksen 511/ 1968/1988 90 1. Ruoppa

kehittäminen 2. VY/vyt

3. YM/YLO



28

SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vesi- ja ympäristöhallitus

VY

KOHDE JA KUNTA SUUNNITTELUN VOIMAVARAT

AJOITUS MÄXRÄRAHAT ÖHJELMAVUONNA TYÖPANOS

Tehtävä! aloit./tavoitt. suunn. työfl. muu kok.! ohi. l.vastuuhenkilö

projekti vuosi valmist. varat varat rah. tarve vuonna 2.VYH:n yksikkö

vuosi 1000 mk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

Pintakäsittelylaitosten 511/825 1983/1988 3 1.

vesiensuojeluohjeet 2. VY/tet

Kalankasvatusta koskevat 511/834 1986/1988 3 1. Kaukoranta,

vesiensuojeluohjeet Itkonen

2. VY/tet

Massa- ja paperiteollisuuden 511/836 1988/1990 20 y 1. Ruonala

jätevesiprojekti 2. VY/tet

Rauta- ja terästeollisuuden 511/837 1986/1988 1. Enckell

vesiensuojeluohjelma 2. VY/tet

Perunajauhoteollisuuden vesi- 511/838 1987/1989 45 yl) 1.

ensuojelusuunnitelma 2. VY/tet

Konepajojen vesiensuojeluoh- 511/956 1988/1988 1.

jeet 2. VY/tet

Kemikaalien varastointia kos— 511/958 1988/1988 40 y 1. Pietarila

kevat vesiensuojeluohjeet 2. VY/tet

Vesiensuojelutoimenpiteiden 511/959 1987/1988 30 yl) 1. Kosola

teknistaloudellinen tehokkuus 2. VY/tet

Teollisuuden myrkyllisiä 511/823 1988/1988 3 1. Itkonen

päästöjä koskevat vesiensuoje- 2. VY/tet

luohj eet

Sahatavaran kuivausta ja puu- 511/827 1988/1989 20 y 3 1. Tuovinen

varastoja koskevat vesiensuo- 2. VY/tet

j eluohj eet

Kalankasvatuslaitoksen ravin— 511/833 1987/1989 50 yl) 1. Itkonen

netasemallin kehittäminen 2. VY/tet

Maa-altaiden lietteenpoisto 511/829 1986/1988 30 y 1. Kaukoranta

2. VY/tet

Pienten laitosten jätevesien 511/831 1987/1988 20 yl) 1.

käsittely 2. VY/tet

1) siirtyy vuodelta 1987
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SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vesi- ja ympäristöhallitus

VY

KOHDE JA KUNTA SUUNNITTELUN VOIMAVARAT

AJOITUS MÄÄRÄRAHAT OHJELMAVUONNA TYÖPANOS

Tehtävä! aloit./tavoitt. suunn. työli. muu kok.! oli]. l.vastuulienkilö

projekti vuosi valmist. varat varat rali. tarve vuonna 2.VYH:n yksikk3

vuosi 1000 mk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

Jäteveden maaperäkäsittely- 511/849 1984/1988 30 y /5 1. Santala

ohjeet
2. VY/knt

Maa-ainesten oton vaikutus 511/851 1984/1988 300 y /12 1. Hatva

poh]aveteen
2. VY/knt

Kriisiajan vedenliankinnan 511/856 1987/1988 80 m /1 1. Jokela

yleisselvitys
2. VY/knt

Pohjaveden alkalointi 511/ 988/ /1 1. Hatva,

Sipilä

2. VY/knt

Kemiallisten käymälöiden 511/ 1988/ 6/1 1. Santala

jätteen vastaanotto ja käsit- 2. VY/knt

tely

Bioroottorien mitoitusohjeet 511/ 1988/1989 /1 1. Valve

2. VY/knt

Jätevedenpuhdistamoiden käyt- 511/ 1988/1990 /1 1. Valve

tö- ja varustestandardi 2. VY/knt

äljyisten ]ätteiden käsittely 511/ 1987/1988 /1 1. Puolanne

2. VY/knt

Haja-asutuksen vedenhankinnan 5131/862 1987/ /2 1. Jokela

kehittäminen
2. VY/knt

Tenojoen vesistön moninais- 5139/890 1987/1988 YM 1. Siirala

käyttöselvitys
2. VY/vyt

3. Suomalais

nor] alainen

raj avesistö

komissio

Valtion jätehuoltotöiden 51493/ 1987/ 300] /1 1. Puolanne

suunnittelu
2. vY/knt

Velvoitetarkkailu]en 5202/ 1988/1989 /6 1. Vuoristo

kehittäminen
2. VY/vyt

Jätevesilaboratorioiden 5fll/ 1988/1988 20 y /1 1. Valve

vertailututkimus
2. VY/knt
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SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vesi- ja ympäristöhaliltus

VY

KOHDE JA KUNTA SUUNNITTELUN VOIMAVARAT

AJOITUS MÄÄRÄRAHAT OHJELMAVUONNÄ TYÖPANOS

Tehtävä! aloit./tavoitt. suunn. työli. muu kok.! ohi. 1.vastuuhenkilö

projekti vuosi valmfst. varat varat rah. tarve vuonna 2.VYH:n yksikkö

vuosi 1000 mk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

Pohjavesien likaantumisti- 5221/857 1987/1992 50 y /1 1. Suomela.

lanteen ja -riskien kartoi- Hatva

tus 2. VY/knt

Pohjavesien pilaantumista- 5221/858 1987/ 125 y /1 1. Suomela

pauksiin liittyvät selvi- Hatva

tykset 2. VY/knt

Hautaussaiden pohjavesivai- 5221/ 1988/1989 50 y /1 1. Suomela

kutukset 2. VY/knt

Päijänteen elinkeinopoliit- 512/ 1987/1988 10 y 90 /2 1. Kleemola

kehittämisprojekti 2. SUS

3. Seutukaava

liitto
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vesi- ja ympäristöhallitus

Vesistöosasto

KOHDE JA KUNTA SUUNNITTELUN VOIMAVARAT

AJOITUS MÄÄRÄRAHAT OHJELMAVUONNA TYÖPANOS

Tehtävä! aloit./tavoitt. suunn. työli. muu kok.! ohj. 1.vastuuhenkilö

projekti vuosi valmist. varat varat rah. tarve vuonna 2.VYH:n yksikkö

vuosi 1000 mk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

SUUNNITTELUN YLEINEN KEHITTÄMINEN

Säännöstelyjen vaikutusten 5102/882 1984/1991 - 350ho 28/7 1.Frisk

ja muutostarpeiden selvit- 2.VE/vöt

täminen 3.VTT/Rea,

RKTL, Ouvy/

Kouval,

VY, VYL

Suunnittelun ja rakenta- 5102/942 1987/1989 40m 75/23 1.Timonen

misen tietojärjestelmä 2.VE/Vöt

3. rat ,VY, sus. tht

tat - 1-levy, Kovy.

Kuvy

Vedenlaatumallin kehittä— 5102/892 1987/1992 50m 15/3 1.Frisk

minen Kyrönjoen vesistö- 50h 2.VE/vöt

hankkeiden suunnitteluun. 3.Vavy,VYL.VY

käyttöön ja vaikutusten

seurantaan

Vesistörakentamisen ympä- 5102/938 1988/1989 lOOh 7/5 l.Sierla

ristövaikutusten selvittä- (1987) 2.VE/rat

minen ja haitallisten 3.piirejä

vaikutus ten vähentäminen

Putkiojien suunnittelu- 5102/939 1988/1988 lOh 6/6 l.Heino

ohjeet 2.VE/rat

3 . Hevy/Nissinen.

Vavy

Vesistöhankkeiden haittojen 5102/ 1988/1992 — 6Oho 5/1 l.Xaatra

kompensoimisen kehittäminen 2.VE/vöt

VESISTÖKOHTAINEN YLEISSUUNNITTELU

Käytön toimintasuunnitelma 5134/883 1983/1988 - 1/1 1.Järvinen

kuivakausien varalle Paimi- 2.VE/vöt

onjoen, Aurajoen ja Ruskon- 3.Tuvy,hyt

joen vesistöille, Turku ym.

Vuoksen vesistölle laaditta- 5134/886 1983/1991 - 6/1 l.Maunula

vat vesistömallit 2.VE/vöt

3. Kyvy. Kuvy.

Mivy,hyt. Suo

men Akatemia
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SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vesi- ja ympäristöhallitus

VE

KOHDE JA KUNTA SUUNNITTELUN *JOIMAVARAT

AJOITUS MÄÄRÄRAHAT OHJELMAVUONNA TYÖPANOS

Tehtävä! aloit./tavoitt. suunn. työli. muu kok.! ohi. 1.vastuuhenkilö

projekti vuosi valmiet. varat varat rah. tarve vuonna 2.VYH:n yksikkö

vuosi 1000 mk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

TULVANTORJUNNAN TOIMINTÄSUUNNITTELU

Saimaan alueen tulvantor- 51442/881 1983/1990 — 10/3 1.Ollila

junnan toimintasuunnitelma 2.VE/vöt

3. Kyvy, Mivy,

Kuvy. PKvy,

hyt

Iijoen vesistön tulvantor- 51442/901 1983/1988 - 2/2 l.Vähäsöyrinki

junnan toimintasuunnitelma 2.VE/vöt

ja käytön kehittäminen, 3.Ouvy.hyt, Poh

Ii ym. jolan Voima Oy

Kokemäenjoen vemistön 51442/888 1986/1988 — 2/2 l.Vähäsöyrinki

tulvantorjunnan ja käyttö- (1979) 2.VE/vöt

toiminnan kehittäminen 3.Tuvy,Tavy,hyt,

Kokemäenj oen

säännöstely-

yhtiö

Kymijoen vesistön tulvan— 51442/889 1986/1990 150m 5/1 l.Järvinen

torjunnan ja käyttötoimin- (1979) 2.VE/vöt

nan kehittäminen 3.Kyvy,Mivy,

KSvy, hyt.

Päij änteen

säännöstely-

toimikunta

VESISTÖN JÄRJESTELY

Kauvatsanjoen järjestely, 5145/915 1979/1988 70h 20/20 l.Syrjälä

Kokemäki ym. 2.VE/rat

3. Tuvy/Soini

KÄLANVILJELYLAITOKSET 70 2690v

Hakasuon kalanviljely- 51471/656 1980/1989 — (1100)v 4/3 l,Strandman

laitos, Paltamo 2.VE/rat

3 . Kavy, RKTL

Porraskosken kalanviljely- 51471/905 1981/1992 — - 18/3 l.Strandman

laitos, Lammi 2.VE/rat

3 . Hevy. RKTL

Kalojen rodunjalostuslaitos 51471/930 1984/1989 - (200)v 8/2 l.Kattelum

(Pieksänkoski), Nilmiä 2.VE/rat

3 . Kuvy, RKTL

Särkijärven kalanviljely— 51471/940 1985/1989 — (l000)v 12/8 l.Mustajärvi

laitoksen perumparannus. 2.VE/rat

Muonio 3.Lavy/Alatalo,

RKTL
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SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vesi- ja ympäristöhallitus

VE

KOHDE JA KUNIA SUUNNITTELUN VOIMAVARAT

AJOITUS MÄÄRÄRAHAT OHJELMAVUONNA TYÖPANOS

Tehtävä! aloit./tavoitt. suunn. työli. muu kok.! ohj. l.vastuuhenkilö

projekti vuosi valmist. varat varat rah. tarve vuonna 2.VYH:n yksikkö

vuosi 1000 mk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

Lohiemokalojen pyynti— ja 51471/ 1988/1988 (70) (40)v 1/1 1.Kattelus

säilytystilat. Merikarvia (1986) 2.VE/rat

3. Tavy, RKTL

Lohiemokalojen pyynti- ja 51471/936 1988/1988 - f250)v 1/1 1.Kattelus

säilytystilat, Harjavalta (1986) 2.VE/rat

3 . Tavy, RKTL

VESISTÖJEN KÄYTTÖTOIMINTA

Vesistöjen käyttötoiminnan 5602/0011 1987/1989 — 6Oho 4/2 l.Maunula

tietojärjestelmä 2.VE/vöt

3 . tht. hyt

Selvitys Pohjanmaan joki- 5602/ 1988/1989 20m 2/1 1.Paronen

vesistöjen käyttöä ohjaa- 2.VE/vöt

vista päätöksistä, sopimuk- 3.Vavy,Kovy,

sista ja vesioikeudellisista Ouvy

luvista

Selvitys Nurmonjoen vesistön 5602/ 1988/1989 - 3Oho 2/1 1.Tuutti

säännöstelyjen käytön ja 2.VE/vöt

käyttöä koskevien sopimusten 3.Vavy, Lapuan

kehittbmiseksi Sähkö Oy

Jääolojen huomioonottaminen 564/008 1982/1989 140m 15/9 1.Maunula

jokivesstöjen juoksutusten 2.VE/vöt

suunnittelussa 3.hyt.

Kyvy/Eskola

Kovy/Lakso.

KTM. Suomen

Voimalaitosyh

distys ry.

Säätutkan ja muun automaa- 564/0012 1987/1988 lOOm 2/2 1.Maunula

tion soveltamisen mahdolli- 2.VE/vöt

suudet vesistöjen käyttö- 3.hyt,IL

toiminnassa

ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA

Öljyntorjunnan tietojärjes- 562/ 1988/1989 — 12/6 l.Jolma

telmä
2.VE/rat
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988 Vesi- ja ympristöha11itus

Ulttotoimisto

KOHDE JA KUNTA SUUNNITTELUN VOIMAVARAT

AJOITUS MXXRÄRAHAT OHJELMAVUONNA tYÖPANOS

Tehtävä/ aloit./tavoitt. suunn. työll. muu kok.! ohj 1.vastuuhenkilö

projekti vuosi valmiat. varat varat rah. tarve vuonna 2.VYH:n yksikkö

vuosi 1000 mk hlökk 3.ulkop.tahot

1 2 3 4 5 6 7 8

UITTO

Pielaveden-Keiteleen 5148/978 1986/1988 35h 2/2 1.Haapio

väylän uittosäännön 2.uit

uudistaminen (kala

talousselvitys)

Pielavesi ym.

Vesijärven uittosäännön 5148/974 1987/1988 20h 1/1 1.Haapio

uudistaminen, Lahti ym. 2.uit

Saaristomeren hinausväylän 5148/980 1984/1989 30h 6/2 1.Haapio

toimintapaikat, Dragsfjärd 2.uit

ym.

Teräspuomien korroosiotutki- 5148/ 1988/1988 30h 1/1 1.Lammassaari

mus 2.uit

3. VTT. Rauta

ruukki Oy
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työll. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Vesien käytön, hoidon ja suojelun 1988/1989 3

kehittämissuunnitelma

YM

VESIENSUOJELU 70 y 16

Selvitys jätevesihaittojen vähentämis- 1983/1988

mahdollisuuksista Lohjanjärven etelä

osassa

Siuntionjoen vesistön käytön ja 1986/1988

suojelun yleissuunnitelma

Porvoonjoen kuormitusselvitys 1988/1989

Karjaanjoen vesistön käytön ja suoje- 1988/1990 7

lun kehittämissuunnitelma

POHJAVESIEN SUOJELU 150y

Pohjavesien likaantumistilanteen ja 1987/ (100 y) 6

-riskien kartoitus

Pohjaveden likaantumistutkimukset 1988/ (50 y) 4

KUNNOSTUS 55 s

Savijärven kunnostus, Sipoo 1986/1988 2

Kantelejärven kunnostus, Pukkila 1987/1989 4

LUONNONSUOJELUTYÖT

Kotojärven kunnostus (lintuvesi) 1986/1989 6

Mäntsälä

Saltfjärdenin kunnostus (lintuvesi) 1986/1988 3

Kirkkonummi

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 20 s 9

Vesijako-Kuohijärvi-melontareitti,

Padasjoki. Lammi

JATEHUOLTO

MUU 2Oy

Sipoonjoen yleissuunnitelma 1983/1988

Kanta-Hämeen rantojen ja vesien käytön 1987/1988

kehittäminen

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPRISTöHALLINN0N SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPÄNOS OHJELMAVUONNÄ

aloit./tavoitt. suunn. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 15Ö m 9

MUU VESIHUOLTO

Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen haja- 1987/1988 25 m* 40 7

asutuksen vedenhankinnan yleissuunni ttelu

Länsi- ja Keski-Hevyn haja-asutuksen 1988/1989 30 m* 70

vedenhankinnan yleissuunni ttelu

VESISTÖN JÄRJESTELY 50h 50t 14

Hauhon reitin rantapengerrykset, 1984/1988— - f20t) (6)

Hauho ym.

Loimijoen yläosan tulvapengerrykset, 1983/1988— (15h) (6)

Tamsela ym.

MÄANKUIVATUS - 12

KÄLÄTALOUDELLINEN KUNNOSTUS 50k 8

Vantaanjoen koskien kalataloudelli- 1985/1988— (30k) (4)

nen kunnostus, Vantaa, Nurmijärvi

ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA - 6

Läänin alusöljyvahinkojen 1988/1988 (6)

torj unt asuunnitelma

UITTO 5h 2

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPÄNOS OHJELMÄVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työll. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Vesien käytön, hoidon ja suojelun 1988/1989

kehi ttämissuunnitelma

YM

VESIENSUOJELU 40 y 9

Eurajoen vesistöalueen vesiensuojelun 1985/1988

yleissuunnitelma

Kiskonjoen vesistön luonnontaloudellinen 1983/1988

kehi ttämissuunnitelma

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS 20 s 4

Käätyjärven kunnostus, Uusikaupunki 1988/1989

LUONNONSUOJELUTYÖT 10 s 5

Liesjärven kunnostus (lintuvesi), Eura ym.

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 5 s 4

Paimionlahden veneväylän ruoppaus, Paimio 1987/1988

JÄTEHUOLTO 3

MMM

POHJÄVESISELVITYKSET 150 m 100 12

MUU VESIHUOLTO

Haja-asutuksen vedenhanknnan yleissuun- 1967/1988 15 m* 35 2

nittelu, Dragsfjärd, Kemiö, Västanfjärd

Korvausvesijärjestelmän Kokemäenjoki- 1988/1988 200m* 1200 2

Köyliönjoki-Eurajoki hankesuunnittelu

VESISTÖN JÄRJESTELY 40h 14

Lapinjoen keskiosan järjestely. 1986/1988 (20h) (10)

Lappi 11

MAANKUIVATUS - 36

ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA - 6

Läänin alusöljyvahinkojen 1988/1988 (6)

tor] untasuunni telma

Turun vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suurin. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

YM

VESIENSUOJELU 50 y 12

Valkeakosken alapuolisen vesistönosan 1983/1989

vesiensuoj elun yleissuunniteima

Merikarvian rannikkoalueen vesiensuo- 1988/1989

j elusuunnitelma

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS 20 s 6

Vesistökunnostusten tarveselvitys 1987/1986

LUONNONSUOJELUTYÖT 30 s 3

Suomijärven kunnostus. vaihe II 1987/1988

(lintuvesi), Karvia

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 10 s 3

Iharin reitti. veneväylä. Kangasala 1986/1988

ja Pälkäne

3ÄTEHUOLTO 5

MUU

Pirkan Taival-retkeilyreitti 1987/1988 10 2

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 150 m 11

MUU VESIMUOLTO 10 m

Raja-asutuksen vedenhankintaa 1980/1990 (ilm) 4

koskevat selvitykset

VESISTÖN JÄRJESTELY 340h — 16

Merikarvianjoen ja Isojärven järjestely. 1980/1988 (320h) (14)

Merikarvia ym.

MAANKUIVATUS - 12

KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS - 150k 15

Karvianjoen vesistön kalataloudellinen 1987/1989 (80k) (6)

kunnostus, vaihe 1, Merikarvia ym.

Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

Kymen vesi- ja ympäristöpiiri

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työli. muu muu-

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

YM

Kymijoen kokonaissuunnittelu 1987/1991 20 y 45 5

VESIENSUOJELU 50 y 6

Etelä-Saimaan ja Vuoksen teollisuuden

ja taajamien vesiensuojelun yleis

suunnitelma

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS 40 s 11

Kirkkojärven kunnostus. Hamina, Vehkalahti 1979/1988

Haapajärven ja Rakkolanjoen kunnostus. 1981/1988

Lappeenranta

LUONNONSUOJELUTYÖT 35 S 4

Rapakivenjärven kunnostus, (lintuvesi), 1984/1988

Anjalankoski, Kotka

Kuokkalammen kunnostus (lintuvesi) 1987/1989

Ruokolahti

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 10 s 3

Valkealan reitin veneilyreitti. Valkeala 1985/1988

Luumäki

JÄTEHUOLTO 3

MMM

POHJÄVESISELVITYKSET 80 m 6

SÄÄNNÖSTELY -

Pyhäjärven säännöstely, 1979/1988 (1)

Iitti ym.

VESISTÖN JÄRJESTELY 20h - 12

Virojoen vesistön järjestely, 1981/1989 — - (4)

Virolahti ym.

MAÄNKUIVATUS - 6

KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS - - 2

ÖLJYVÄHINKOJEN TORJUNTA - 6

Läänin alusöljyvahinkojen 1988/1988 (6)

torjuntasuunnitelma
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suune. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Vesien käytön, hoidon ja suojelun 1988/1989

kehi ttämi ssuunnittelu

YM

VESIENSUOJELU 10 y

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS 40 s 6

Kangasniemen lähivesien kunnostus. 1987/1988

Kangasniemi

Sysmän lähivesien kunnostus, Sysmä 1988/1989

LUONNONSUOJELUTYÖT 20 s 5

Iso-Kylmän kunnostus (lintuvesi). 1986/1988

Pieksämäen mlk.

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 10 s 60 13

Saimaan veneilysuunnitelma Pihlajavesi- 1985/1988

Puruvesi—alueella, Savonlinna ym.

Enonkosken venereitti, Enonkoski 1988/1989 (60)

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 70 m 100 10

MUU VESIHUOLTO 60 m

Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen 1987/ (60m) 4

MÄÄNKUIVATUS - 3

LUONNONRÄVINTOLAMMIKOT 50 - 3

KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS - 40k 12

Kissakosken ja Voikosken kala- 1987/1988 - - (8)

tiet, Hirvensalmi, Mäntyharju ym.

KALANVILJELYLAITOKSET 150v 2

Itä-Suomen keskuskalan- 1979/1988 — (150v) (2)

viljelylaitos, Enonkoski

ÖLJYVÄHINKOJEN TORJUNTA 6

Läänin alusöljyvahinkojen 1988/1988 - (6)

torjuntasuunnitelma

)
UITTO 1988 20h 2

20h uit 150v 2 uit

Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

YM

VESIENSUOJELU 30 y 7

Rautalammin reitin yläosan vesiensuojelun 1982/1988

yleissuunnitelma

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS 50 s 6

Ruokojärven kunnostus, Varkaus 1987/1988

Hernejärven kunnostus, Iisalmi 1988/1989

LUONNONSUOJELUTYÖT

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 30 s 50 9

Keyritynjoen alaosan kunnostus, 1988/1990 (50)

Rautavaara

JÄTEHUOLTO 3

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 50 m 350 12

MUU VESIHUOLTO 460m

Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen 1987/ (460m) 8

TULVÄNTORJUNTA - llho 2

Saimaan alueen tulvantorjunnan toiminta- 1987/1988 (llho) (2)

suunnitelma, Kallaveden tulvavahinkojen

selvittäminen, Kuopio ym.

SÄÄNNÖSTELY 30h - 1

VESISTÖN JÄRJESTELY 40h - 4

Kiuruveden kunnostus ja tulvasuojelu, 1983/1988 f40h) - (4)

Kiuruvesi

MÄANKUIVATUS - 6

KALATÄLOUDELLINEN KUNNOSTUS - (3Ok) 1

MUU KUNNOSTUS (MMM) 3Oh - 2

TURVESOIDEN KUNTOONPANO 80 6

ÖLJYVÄHINKOJEN TORJUNTA - 6

Läänin alusöljyvahinkojen 1988/1988 (6)

torjuntasuunnitelma

UITTO 1987/1989 30h -
2



Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri

AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUÖNNA

aloit./tavoitt. suunn. työll. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000mk hlökk

4 5 6

Vesien käytön, hoidon ja suojelun 1988/1989 6

kehittämissuunnitelma

YM

VESIENSUOJELU

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS 20 s 1

Vesistökunnostusten tarveselvitys 1988/1988

LUONNONSUOJELUTYÖT 30 s 7

Nisäjärven kunnostus (lintuvesi),

Polvij ärvi

Peijonniemenlahden kunnostus (lintuvesi),

Tohmaj ärvi

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 20 s 9

Puruveden Hummonselän veneilyreitit,

Kesälahti

JÄTEHUOLTO 2

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 30 m 450 6

MUU VESIHUOLTO 70 m

Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen 1987/ (60m) 3

Haja—asutuksen vesihuollon yleissuunnittelu 1987/1988 (ilm) 4

TULVANTORJUNTA 4Oho 3

Saimaan alueen tulvantorjunnan toiminta- 1988/1988 (4Oho) (3)

suunnitelma, Pielisen tulvavahinkojen

selvittäminen, Lieksa ym.

MAANKUIVATUS - 3

TURVESOIDEN KUNTOONPANO 60 6

ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA - 6

Läänin alusöljyvahinkojen 1988/1988 (6)

torj untasuunnitelma
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ

1 2 3

UITTO 1986/1988 llh 3
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMÄ 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työll. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Vesien käytön, hoidon ja suojelun 1988/1989 12

kehittämissuunnitelma

YM

VESIENSUOJELU 40 y 6

Ähtävänjoen vesistöalueen vesiensuojelu- 1986/1989

selvitykset

Perännejärven kuormitus- ja jätevesien 1988/1968

purkupaikkaselvitys, Ähtäri

POHJAVESIEN SUOJELU 25 y

KUNNOSTUS 90 s 50 30

Älajärven Kirkkolahden kunnostus. 1987/1988

Älaj ärvi

Ouluveden ja Perännejärven kunnostus, 1988/1989

Ähtäri

Lauttosenjärven kunnostu. Soini 1988/1988 (50)

LUONNONSUOJELUTYÖT 3

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 30 s 7

Långgrundshåletin ruoppaus. Vaasa 1988/1989

JÄTEHUOLTO

Turkistarhojen jätehuollon suunnittelu. 1988/1988 50 5

Alajärvi. Vimpeli. Lappajärvi

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 100 m 300 12

VESISTÖN JÄRJESTELY 80h - 120

Kyrönjoen yläosan vesistötyö. täydennys— 1985/1988 - - ft) (30)

suunnittelu. Ilmajoki ym.

Löyhingin ja Itäpuolen pengerrysten 1985/1988 - - (30)

kuntoonpano ja täydennys, vaihe II,

Lapua

Närpiönjoen järjestelyn muutos. 1985/1988 — — (t) (12)

vaihe II. Närpiö ym.

Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNÄ

aloit./tavoitt. euunn. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Maalahdenjoen järjestely, kala- 1987/1989 (BOh) -
(4)

talousselvitykset, Maalahti

Lapuanjoen alaosan pengerrykset, 1985/1988 - - (12)

Alahärmä

MAANKUIVATUS - 36

MUU KUNNOSTUS (MMM) - - 4

TURVESOIDEN KUNTOONPANO 450 6

ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA - 6

Läänin alusöljyvahinkojen 1988/1988 (6)

torj untasuunni telma

PATOTURVALLISUUDEN HOITO - SOho 3

Patoturvallisuuden vaatimat perus- 1986/1986—89 (SOho) (3)

korjaukset ja täydennykset

MUU - - 5Oho 4
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMÄVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työll. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Vesien käytön, hoidon ja suojelun 1988/1988 10

kehittämissuunnitelma

YM

VESIENSUOJELU 30 y 15

POHJAVESIEN SUOJELU 30 y

KUNNOSTUS 50 s 16

Saarijärven reitin kunnostus, Kyyjärvi, 1987/1989

Karstula, Saarijärvi

LUONNONSUOJELUTYÖT 20 s 8

Pyhäjärven kunnostus (lintuvesi), Konnevesi 1987/1989

Sumiainen

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 10 s 3

Kyyjärven ja Karstulan veneilysatamat, 1987/1989

Kyyjärvi, Karstula

JÄTEHUOLTO 3

MUU 6

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 60 m 250 24

MUU VESIHUOLTO 60 m

Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen 1987/ f6Om) 8

MAANKUIVATUS - 12

KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS - 220k 26

Rutajoen ja Kellankosken sekä Arvajan 1983/1988 - (9Ok) (15)

reitin kalataloudelliset kunnostukset,

Leivonmäki, Konnevesi, Jämsä ym.

TURVESOIDEN KUNTOONPANO 80 9

UITTO 1988 lOh - 4

Keski-Suomen vesi- ja ympäristdpiiri
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VESI- JA YMPÄRI5TÖHÄLLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

Kokkolan vesi’ ja ympäristöpiiri

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUOP1NA

aloit./tavoitt. suunn. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Vesien käytön, hoidon ja suojelun 1988/1988 8

kehittämissuunnitelma

YM

VESIENSUOJELU 60 y 12
Ähtävänjoen vesistöalueen vesiensuojelu- 1986/1989

selvitykset

Lestijoen luonnontaloudellinen kehittämis- 1983/1988

suunnitelma

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS 100 s 100 14

Luodon-Öjanjärven vedenkorkeuksien tar- 1987/1988

kistaminen, Pietarsaari, Kokkola ym.

LUONNONSUOJ ELUTYÖT

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ

JÄTEHUOLTO

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 50 m 70 60 6

VESISTÖKOHTAINEN YLEISSUUNNITTELU 4

TULVANTORJUNTA llm 1

Toimenpiteiden suunnittelu jää- ja 1986/1988 (lOm) - (1)

suppopatojen estämiseksi, Kokkola ym.

VESISTÖN JÄRJESTELY 80h - 30

MAANKUIVATUS
- 30

KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS
- 20k 3

Kalojen nousutiet Luodon-Öjanjärveen, 1987/1988 - (20k) (3)

Luoto ym.

MUU KUNNOSTUS (MMM) 50h - 4

TURVESOIDEN KUNTOONPANO 300 10

ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
- 6

Läänin alusöljyvahinojen 1988/1988 (6)

torj untasuunnitelma
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

PATOTURVÄLLISUUDEN HOITO - - 3

Patoturvallisuuden vaatimat perus- 1986/1986-89 (3)

korjaukset ja tHydennykset

UITTO 1987/1968 30h - 14

Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit../tavoitt. suunn. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

YM

VESIENSUOJELU 100 y 36 6

Oulun edustan merialueen vesiensuojelun 1984/1988

yleissuunnitelma

Kiiminkijoen vesiensuojelun yleissuunni- 1982/1988

telma

POHJAVESIEN SUOJELU

Pohjavesien yhteistarkkailujärjestelmän 1988/1989 20 y 2

kehittäminen

KUNNOSTUS 20 s 120 24

Oijärven kunnostus, Kuivaniemi 1987/1988 (100)

Torankijärven kunnostus, Kuusamo 1985/1988

LUONNONSUOJELUTYÖT 30 s 10

Kirkkosalmen kunnostus (lintuvesi), 1984/1988

Hailuoto

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 10 s 8

Yleisvesialueen saarten rantautusispaikat 1987/1989

ja jätehuolto, Haukipudas ym.

JÄTEHUOLTO 5

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 100 m 450 24

MUU VESIHUOLTO 20 m 4

Pohjaveden käsittelykokeilut biologisin 1986/1988 (20m)

menetelmin

SÄÄNNÖSTELY 50h 4Oho 30

Perifytonmalli Uljuan tekoaltaan vaiku- 1987/1988 - (4Oho) (5)

tusten selvittämiseksi Siikajoessa,

Pulkkila ym.

Uljuan tekojärven korotuksen yleis- 1987/1989 (50h) - (24)

suunnitelma, Pulkkila

MÄANKUIVATUS - 24

KALANVILJELYLÄITOKSET 30 - 3

MUU KUNNOSTUS (MMM) 50h - 8

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MXÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työll. muu muu

vuösi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

TURVESOIDEN KUNTOONPANO 4900 40

Pudasjärven seudun soiden kuntoon- 1986/1988-91 (3500) (24)

pano, Pudasjärvi ym.

Haapaveden seudun soiden kuntoon- 1987/1988-90 (500) (10)

pano, Haapavesi ym.

ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA - 6

Läänin alusöljyvahinkojen 1988/1988 (6)

torj untasuunni telma

PATOTURVALLISUUDEN HOITO - 3

Patoturvallisuuden vaatimat perus- 1986/1986-89 (3)

korjaukset ja täydennykset

MUU - 3Ove 6

Vesi- ja ympäristöhallituksen hankkeiden 1987/1988 (3Ove) (6)

lupa- ja velvoiterekisteri

UITTO 1986/1989 70h 160 40

Uittoväylien kunnostus, Taivalkoski, 1988/- f50h) - (20)

Pudasjärvi, Kuusamo

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON StJUNNITtELUOHJELMA 1988

Kåinuun vesi- ja ipriStöpiiri

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPANOS OHJELMAVUONNÄ

äloit./tavöitt. suunn. työll. muu muu

vuosi valmiet. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Vesien käytön. lioidon ja suojelun 1988/1989 8

kehittämissuunnitelma

YM

VESIENSUOJELU 1

Kajaanin alueen vesiensuojelun yleissuun- 1984/1988

nitelma

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS

LUONNONSUOJ ELUTYÖT

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ

JÄTEHUOLTO

MMM

POHJÄVESISELVITYKSET 30 m 280 15

MUU VESIHUOLTO 60 m

Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen 1987/ (6Om) 3

MAANKUIVATUS - 3

LUONNONRAVINTOLÄMMIKOT 60 - 5

KÄLÄTÄLOUDELLINEN KUNNOSTUS 3Ö 8Ok 1

MUU KUNNOSTUS (MMM) - - 4

TURVESOIDEN KUNTOONPANO 450 8

UITTO 1987/1989 30h - 15
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VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPÄNOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

Vesien käytön, hoidon ja suojelun 1987/1989 8

kehittämissuunnitelma

YM

VESIENSUOJELU 20 y 4

Kemijoen vedenlaatumalliselvitys 1987/1988

POHJAVESIEN SUOJELU

KUNNOSTUS 50 s 160 24

Kemijärven kunnostus, vaihe 1. Kemijärvi 1988/1989 (110)

Rytikarin, Paavonkarin ja Hepolan ranta- 1987/1989

ja vesialueiden kunnostus, Kemi

Saarenkylän vesialueiden kunnostus, 1987/1989

Rovaniemen mlk

LUONNONSUOJELUTYÖT

VENEILY JA MUU VIRKISTYSKÄYTTÖ 330 30

Simojärven venereitit, Ranua 1986/1988 (60)

Tornion ja Muonionjoen veneilyreitit, 1986/1988 (100)

Enontekiö, Kolari ym.

Inarijärven venesatamat, Inari 1988/1989 (120)

JÄTEHUOLTO 4

MMM

POHJAVESISELVITYKSET 50 m 550 17

MUU VESIHUOLTO

Ylläksen alueen vesihuollon yleissuunni- 1988/1989 30 m* 60 1

telma. Kolari ja Kittllä

VESISTÖN JÄRJESTELY 130 20

Simojoen tulvasuojelu, Simo ym. 1988/1990 (100)

(1987)

MAANKUIVATUS - 3

LUONNONRAVINTOLAMMIKOT 100 - 6

Lapin vesi- ja ympäristöpiiri
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON SUUNNITTELUOHJELMA 1988

TEHTÄVÄ AJOITUS MÄÄRÄRAHAT JA MUU TYÖPÄNOS OHJELMAVUONNA

aloit./tavoitt. suunn. työli. muu muu

vuosi valmist. varat varat rahoitus työpanos

vuosi 1000 mk hlökk

1 2 3 4 5 6

KÄLANVILJELYLAITOKSET 400 16

Ketolan kalanviljelylaitoksen 1986/1989 (400) - (16)

peruskorjaus ja laajennus,

Kemij ärvi

KALÄTALOUDELLINEN KUNNOSTUS - 60 - 6

Tenojoen lohen lisääntymismahdolli- 1985/1988 (20) - (3)

suuksien parantaminen, Utsjoki

TURVESOIDEN KUNTOONPANO 300 12

MUU - - - 8

UITTO 1991 60h 340 24

+50h(vuodelta -87)

Entisten uittoväylien uittosääntöjen 1991 (50h) (150) (16)

kumoaminen ja vesistön kalataloudelli

nen kunnostaminen mm. Jumisko-, Naruska-,

Raudan-, Kapsa- ja Seurujoki sekä Ala

Kemijoen ja Kitisen sivujoet

Lapin vesi- ja ympäristöpiiri
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SUUNNIIUIOIMflINJq VOIW.R?T VWDEN 1988 SUUNNILtLOHJErM) MUKMN VESI- JA

YPiS’It5HAILINNOSSA

Suunn .varat
1000 mk %

MRPAH7Tv. 1988
öll . varat
1000 mk

__________

TYÖPZ\NOS V.
Yhteenä
1000 mk hlökk %

YM

Kokonaissuunnjttelu

Vesiensuojelu (ml.
valvonta)

Pohjavesien suojelu
(ml. valvonta)

Kunnostus (YM)

Luonnonsuojelutyöt
(ml. lintuvedet)

Veneily ja muu vir
kistyskäyttö

Jätehuolto

öljyntorjunta

Muu

MMM

Pohjavesiselvityk
set

Muu vesihuolto

Tulvantorjunta ja
säänn.

Vesistöjärjestelyt

Maankuivatus

Kalanvilj.lait. ja
luonnonravjntolamn.

Kalatal. kunnostus

Muu kunnostus (MMM)

Uitto

Tarvesuot
2)

Jakainaton
YHIEENSÄ 12 300

10 2800 24 4000

23 710

5 90

1 —

3 500

— 6620

6

— 1300

— 740

130 1 360

17 164 8

5 73 4

3 46 2

6 250 12

— 186 9

15 54

3 73

17

4 116

28 102

3 91

— 247

100 2 089

1) Toistaiseksi jakarnaton 115 000 markan määräraha

2) Mm. suunnittelun yleinen kehittäminen, yleissuunnittelu

ja patoturvallisuuden hoito

3

4

1

6

5

4
12

100

30

950

750

1988

0

8

6

5

1

30

950

750

0 70 3

4 150 7

3 27 1

5.55 380 3

1751 — —

\+ 115)

isJ 1 340 3

300 2 50 0

1

935 4 148

175/ 1
5O4

f3 51)

4 2 9.8 5

350 1 48 2

60 3

70 0 15 1

11

6

10

70

1 200

1 300

740

1 230

2 840

590

130

400

770

6

1

4

57

3 550

680

130

770

100 11 620 100 23 920
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SUUNNITVIOIMINN2N iOI.VARÄT VtDDEN 1988 StJUNNITTELtDHJM14A1J MJKMN VESI— JA
&&tRI$T5?IIREISS1

MRPAWT v. 1988 TY5PÄNOS V. 1988
Suurin,varat Työli .varat Yhteensä —

1000 mk 1000 mk % 1000 mk % hlökk %

YM

Kokonaissuunnittelu 30 0 30 0 70 4

Vesiensuojelu (ml. 500 7 — 500 3 101 5
valvonta)

Pohjavesien suojelu 350 5 — 350 2 12 1
(ml. valvonta)

Kunnostus (YM) 5.5] 8 380 3 .935) 5 14$ 8

Luonnonsuojelutyöt 1 75+ 115 1)
— 1 75(+ 1151) 1 54 3

(ml. lintuvedet)

Veneily ja muu vir— 15J 2 340 3 495, 3 98 5
kistysk.

Jätehuolto 50 0 50 0 45 2

51jyntorjunta - 54 3

Muu 50 50 0 1 1

Pohjavesiselvi— 1 200 18 2 800 24 4 000 22 164 9
tykset

Muu vesihuolto 1 140 17 — 1 140 6 50 3

Tulvantorjunta ja 180 3 — 180 1 13 1
säänn.

Vesistöjärjestelyt 1 090 16 130 1 1 220 7 268 14

Maankuivatus 186 10

Kalanvilj. lait. 150 2 710 6 860 5 42 2
ja luonnonravinto—
lanmiJcot

Kalatal. kunnostus 590 9 90 1 680 4 73 4

Muu kunnostus (MMM) 130 2 — 130 1 17 1

Uitto 280 4 500 zso 4 105 6

Tuxvesuot 6 620 57 6 620 36 102 5
2)

Muu 140 2 — .140 1 31 2

Jakamaton - - 250 13
YHTEENSÄ 6 830 10 fT 620 100 18450 iÖ0 1 898 100

1) Toistaiseksi jakamaton 115 000 markan määräraha

2) Mm. vesistöjen käyttötoirninta ja patoturvallisuuden hoito
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ARVIO SUUNNITTELUVÄROISTÄ PIIREITTÄIN V. 1988

(1 000 mk, työllisyysvarat eivät sisälly arvioon)

Vesien- ja ympä- Vesistö- Uitto- MMM a Yhteensä

ristönsuojelu- osasto toimisto RKTL’)

osasto

Hevy 520 50 5. 50 625

Tuvy 440 40 480

Tavy 270 340 150 760

215 20 235

Mivy 210 10 20 190 430

Kuvy 620 110 30 30 790

PKvy 170 50 10 230

Vavy 285 80 365

KSvy 260 10 10 220 500

Kovy 210 140 30 20 400

luvy 300 170 70 540

Kavy 90 JO 30 80 210

Lavy 150 10 80 240

900
Jakamaton 470 430

Yht. 4 210 1 470 285 740 6 705

Ei sisällä keskusviraston yksikön vastuulla olevia suunnittelukohteita

2Määrärahat kalataloudellisten kunnostushankkeiden luonnonravintolam—
mikoiden ja kalanviljelylaitosten suunnitteluun

Taulukkoon sisältyvät määrärahat on tulo— ja menoarviossa budjetoitu
seuraaville momenteille ja alakohdille:

Vesien— ja ympäristön— 35.25.23.2, 35.25.77.4 ja 30.40.23
suoj eluosasto

Vesistöosasto 30.40.23, 30.40.77.15, 30.40.14 ja 30.40.15

Uittotojmjsto 30.40.77.15

MMM ja RKTL 30.37.77 ja 30.38.74
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MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ:

v = mcm.

— = viiva

() = sulut

* = tähti

y = mcm. 35.25.23 suunnitteluvarat

s = mcm. 35.25.77.14 hankesuunnitteluvarat

j = mcm. 35.12.23 jätehuollon suunnittelu ja valvonta

m = mcm. 30.40.23 suunnitteluvarat

h = mcm. 30.40.77.15 hankesuunnitteluvarat

t = mcm. 30.40.77 työmäärärahat

ho mcm. 30.40.14 vesistöjen hoito

ve = mcm. 30.40.15 vesioik. lupap. mär. hoitovelvoitteet

k = mcm. 30.37.77 kalataloudeli. rakentamis- ja kunnostus

hankkeet

30.38.74 kalanviljelylaitcsten rakennustyöt

= tähän tehtäiään ei ole varattu VYH:n käytössä ole

via tai käyttöön saatavissa olevia suunnittelumää

rärahoja vesistöcsaston toimialalla

= osa pääryhmän vastaavasta summasta

= maksetaan keskusvirastosta



Hankesuunnittelua koskevan muistion täyttöohje 20.8.1987 LIITE 5

Vesi- ja ympäristöpiiri SUUNNITTELUKOHTEEN MUISTIO
OHJELMA: esim. 50 88, TTO 88, LTO 89

Pvm Laatija/yksikkö

Kohde Kunta Tyött.:%* dirnapi4i

Lähtökohta ja tavoitteet

- kohteen kuvaus (liitekartta, johon ei viittauksia), esiintyvät ongelmat
ja muutostarpeet

- ratkaisumahdollisuudet ja keinot, tärkeimmät toimenpiteet

— suunnittelualueen rajaus

— käsittely aiemmissa suunnitelmissa, aloitteen tekijä

Suunnittelu— ja toteutusperusteet

- kustannukset ja mahd. erittely

- hyödyt ja haitat

- hankkeen kannattavuus , yleinen merkitys ja muu toteutettavuus

- perusteet vesi- ja ympäristöhallinnon osallistumiselle suunnitteluun/
toteutuk seen

— toimeksiantotausta, merkittävät kannanotot

- erityiset suunnitteluun tai toteutukseen liittyvät ongelmat

Suunnittelun järjestäminen ja määrärahat
Määrärahatarve (mk) Myönnett aik. (mk) Esitys (mk) Suunnitelman

valm. vuosi

t = työllisyysvarat, m = muut suunnitteluvarat - ei sis. vesioik
u = ulkopuoliset tahot käsittelyaikaa

— ulkopuolisten osallistuminen suunnitteluun

- suunnittelun vaiheet, tehdyt, tekeillä olevat ja jatkossa tehtävät osat

Toteutustiedot
Kustannusarvio/ Hakija/Lupakäsittelytarve Rak.työn
valtion osuus (mk) arv.aloitus

Rak.työn arvioitu työllisyysvaikutus: henkilökk.

— koskee vain valtion työosuutta

* täytetään, mikäli on tarkoitus hakea työllisyysvaroja

** 1iJcäli kaikki tiedot eivät mahdu Ä4: lie tulee täydennykset kirjoittaa liitteiksi

niin, että pemsmuistio on itsenäinen eikä sisällä viittauksia.
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