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0 JONDAITrO

Sisäasiainndnisteriö teetti 1.6.1982 - 25.2.1983 selvityksen valtion

tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa suoritettavasta

ympäristöntutkimuksesta ja siihen käytettävissä olevista voijuavaroista.

Selvityksen kohteena oli myös eräitä virastoja, jotka tuottavat ympäris

töntutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja tai palveluita. Selvitys ei

sisällä kaikkia ympäristöntutkinuksen suorittajia, mikä johtuu osittain

ympäristöntutkinuiksen monitieteellisyyden aiheuttamista raj aamisongel

mista ja osittain siitä, että kaikkiin tiedusteluihin ei saatu vastauksia.

Selvitys tehtiin sisäasiainministeriön 26.2.1982 asettamaa ympäristön

tutkimuksen kehittämistyöryhmää varten, joka luovutti mietintönsä 27.5.

1983. (Komiteanmietintö 1983:50).

Selvityksen on laatinut Ivt.4L Anneli Virtanen Pollab Oy:stä lukuunotta

matta yhteiskunnallista, taloudellista ja oikeudellista ympäristöntutki

musta, jota selvitti tutkija Torsti Loikkanen sisäasiainministeriöstä.

Tutkija Anja Laukkarinen Valtion tekaillisestä tutkinuiskeskuksesta on

avustanut teknillisiä korkeakouluja koskevien selvitysten laadinnassa.

Työn valvojana toimi sisäasiainministeriön puolesta vs. suunnittelija

Peter von Boguslawsky.

Selvitykset on laadittu henkilökohtaisten haastattelujen ja laitoksilta

saadun kirjallisen aineiston perusteella. Laitoksilta tiedusteltiin nun.

seuraavia asioita:

- toimintaperiaatteet ja tutkimuksen suuntautuneisuus erityisesti

ympäristöntutkimuksen alalla

- tilat

- henkilöstön määrä ja arvio ympäristöntutkimukseen käytettävästä

työpanoksesta

- arvio ympäristöntutkimukseen käytettävistä määrärahoista

- meneillään olevat tai parin viime vuoden aikana päättyneet

sekä suunnitteilla olevat ympäristöntutkiinukset

- tutkinustulosten käsittely, tallentaminen ja julkaiseminen

- ympäristöntutkimusta suorittavien henkilöiden jatkokoulutus

mahdollisuudet



10

- kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ympäristöntutki

muksen alalla

- ympäristöntutkiinuksessa ilmenneitä kehittämistarpeita,

ongelmia yms.

Laitosten erilaisesta luonteesta, saatujen tietojen määrästä ja laa

dusta yms. seikoista johtuen kaikki selvitykset eivät ole yhtä yksityis

kohtaisia. Selvitykset lähetettiin luonnosvaiheessa laitoksille konunen

toitaviksi. Valtion tutkimuslaitoksille lähetettiin lausuntoa varten

myös saatujen konunenttien pohjalta korjatut selvitykset. Lausunnoissa

esitetyt korjaukset otettiin huomioon tätä julkaisua laadittaessa.

Selvitystyön painopiste oli luonnontieteisiin tukeutuvassa ympäristön-

tutkimuksessa, mutta myös yhteiskunnallita, taloudellista ja oikeudel

lista ympäristöntutkimusta pyrittiin kartoittamaan. Yhteiskunnallisen,

taloudellisen ja oikeudellisen ympäristöntutkimuksen kehittymättömyyden

vuoksi varsinaisen tutkimustoiminnan lisäksi selvitettiin jonkin verran

myös alan koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Yliopistojen biologisten kenttäasemien ympäristöntutkimusta ei ole tässä

yhteydessä käsitelty, sillä näiden tutkinustoiinintaa esitellään erilli

sessä julkaisussa “Ympäristön tilan seuranta” (sisäasiainministeriön

ympäristönsuoj eluosaston julkaisu Ä: 26.

Selvityksissä esitetyt kehittämistarpeet, ehdotukset ja ongelmat perustu

vat laitoksilta saatuihin tietoihin. Aineiston käsittelystä ja asioiden

painotuksesta ym. vastaavat tekijät.
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GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS

1.1 TOIMINTAPERIAATTEET

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen Geologisen tutkimuslaitoksen

tehtävänä on (asetus 248/79):

is

1. suorittaa maan geologista tutkimusta ja kartoitusta sekä

maan kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen etsimistä ja tutkimista

erityisesti ottaen huomioon kaivosteollisuuden ja muun elinkeinoelämän

edistäminen;

2. julkaista tutkimustensa tuloksia tieteellisissä tai yleis

tajuisissa julkaisuissa taikka muulla sopivalla tavalla;

3. levittää malminetsintää ja muuta käytännöllistä geologiaa

koskevia tietoja;

4. osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön;

5. valvoa valtion etua ja oikeutta tekemiinsä löydöksiin;

6. antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja

tehdä niitä koskevia aloitteita; sekä

7. suorittaa muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen

tehtäviksi.

Laitoksen organisaatio ilmenee oheisesta kaaviosta. Ympäristöntutkimuk

seen liittyviä tai sille taustatietoja tuottavia tutkimuksia tehdään

lähinnä maaperäosastolla ja geokemian osastolla, mutta jonkin verran

myös malmiosastolla.

Maaperäosaston tehtävänä on suorittaa maaperän geologista kartoitusta

sekä muita maaperää, merenpohjaa ja pohjavettä koskevia geologisia tut

kimuksia. Geokemian osaston tehtävämäärittelyssä ei ole erityisesti

mainittu ympäristöntutkimuksia sivuavia tehtäviä: Osaston tehtävänä on
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suorittaa geokemiallista kartoitusta ja muita laitoksen toimialaan

kuuluvia geokemiallisia tutkimuksia sekä antaa muille tutkimusosas

toille analyysipalveluja. Malmiosaston tehtävänä on suorittaa mal

mien sekä muiden teollisuudessa ja rakennustoiminnassa käytettävien

mineraalien ja kivilajien etsintää ja tutkimusta.

GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN ORGANISAATIO

JOHTOKUNTA YLIJOHTAJA — — VALTUUSKUNTA

1.2 TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat ja henkilöstö

YLEINEN
OSASTO

— Hallinto
toImsto

— Talous-
toimisto

Keskushallinto ja Etelä-Suomen tutkimukset on keskitetty Espoon
Otaniemeen, jossa työskentelee lähes puolet henkilökunnasta. Väli-

Suomen aluetoimisto sijaitsee Kuopiossa ja Pohjois-Suomen aluetoi

misto Rovaniemellä.

KALLIO- JA MAAPERÄTUT
KIMUKSEN OSASTORYHMÄ

MALMITUTKIMUKSEN
OSASTORYHMÄ

1 1 1 J 1
KALLIOPERÄ- MAAPERÄ-
OSASTO OSASTO

— Kartoitus — Kartoitus
ja tutkimus ja tutkimus

— Temaattinen — Sovellettu
tutkimus maaperä

geologia
— Geokronologia

— Turvetutkimus
— Mineralogia

MALMI- GEOFYSIIKAN GEOKEMIAN
OSASTO OSASTO OSASTO

— Malminetsintä — Lento- — Kartoitus
tutkimus ja tutkimus

— Teollisuus
mineraalit — Maasto- — Kohde- ja

tutkimus perustutkimus
— Malmigeolo

ginen perus- — Analyyttinen
tutkimus kemia

— Tulosten
käsittely

Ydinjätteiden 1
—1 sijoituatutkimusten 1

I projektiryhmäj

1 1

-1 VÄLI-SUOMEN ALUETOIMISTO

INFORMAATIOTOIMISTO

j POHJOIS-SUOMEN ALUETOIMISTO F
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Vuonna 1981 tutkimuslaitoksen henkilöstön määrä oli keskijnäärin
872 htv. Henkilökunnasta noin 30 % on korkeakoulututkinnon suoritta
nut. Maaperäosastolla työskenteli yhteensä noin 215 henkilöä, joista
163 oli kokopäivätoimisia, virka- tai työsuhteisia ja kemian osastolla
191 henkilöä, joista 107 kokopäivätoimisia virka- tai työsuhteisia.
Mau henkilöstö on kausittaista tai ulkopuolisilla varoilla (esim.
työllisyysvaroin) palkattua.

Laitteet

Maaperäosastolla on hyvin varustettu 14 C-analytiikkaan perehtynyt
laboratorio, jossa on min, seuraavat laitteet ja laitteistot:
- polttopomini ja siihen liittyvä vakuumilinja
- ianmaarityslaitteisto, jonka tulostus pientietokoneen

avulla

Merenpohjan ja maaperän kartoitusta varten on käytettävissä seuraavan
laisia laitteistoja:

- paikanmäärityslaitteistoja

- seismist kalustoa (varsin täydellinen)
- kaikuluotaiinia, useita eri tyyppejä
- sivukaikumittain

- protoninagnetometri

- vedenalainen televisiolaitteisto

Laitoksella on sekä keskikokoinen että iso moottorivene. Ävomeritutki
muksia varten vuokrataan merenkulkuhallituksen omistamaa tutkimusalus
Arandaa.

Määrärahat

Vuodeksi 1983 tutkimuslaitokselle myönnettiin valtion tulo- ja meno
anriossa yhteensä 107 Mmk. Maaperäosaston osuus määrärahoista on
noin 20 %, samoin geokemian osaston osuus. Ympäristöntutkimuksia
sivuaviin aiheisiin käytettyjä varoja ei ole mahdollista arvioida
erikseen.
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Tutkimusten rahoituspäätöksiin vaikuttaa tällä hetkellä ensisijaisesti

tutkimuksista saatava taloudellinen hyöty.

Maksullisia tutkimuksia laitoksella tehdään verrattain vähän, vain

noin 1 % tuloista saadaan ulkopuolisista toimeksiannoista. Maksullis

ten tutkimusten tarve on vähäinen siksi, että laitoksen kuuluu jo ase

tuksen mukaan tehdä sellaisia tutkimuksia, jotka edistävät kaivosteol

lisuutta ja muuta elinkeinoelämää. Tällöin ei ainakaan elinkeinoelämän

piirissä pääse syntymään huomattavia tutkimustarneita.

1.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHIITAMISTARVE

Yleisesti voidaan todeta, että Geologinen tutkimuslaitos tuottaa ympä

ristöstä perustietoa, jota voidaan hyödyntää myös ympäristöntutkimuk

sessa. Laitos ei yleensä käsittele aineistojaan ympäristönsuojelulli

selta kannalta.

Maaperäosaston tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi ami. tutkittaes

sa myrkyllisten aineiden leviämistä luonnossa, suunniteltaessa maala

jien ja pohjaveden käyttöä sekä maankäyttöä (valmisteilla umi. laaja

maaperäkartta). Osastolla on arvioitu esimerkiksi maamme sora- ja

hiekkavarat. Turvevaroja koskevat tutkimukset palvelevat paitsi turve

teollisuutta, myös soiden moninaiskäytön suunnittelua. Turvetutkimuk

sun on viime vuosina osoitettu huomattavan paljon varoja (vuonna 1981

lisämenoarviosta ja kauppa- ja teollisuusministeriöstä yhteensä 7.5 Mmk).

Merigeologiset ja mikropaleontologiset tutkimukset voivat muodostaa

pohjan esimerkiksi vesien tilassa tapahtuvien muutosten seurannalle.

Uuden maa-aineslain (555/82, asetus 91/82) tultua voimaan maaperä-

osasto joutuu ottamaan kantaa moniin maaperää koskeviin asioihin.

Tähän mennessä lausuntojen pohjana on voitu käyttää valmista aineis

toa. Tähän aihepiiriin liittyvän uuden tiedon hankkimiseen käytettä

vissä olevat resurssit ovat tällä hetkellä melko vähäiset.
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Geokemiallista kartoitusta varten kerätään ja analysoidaan huomattava

määrä maaperänäytteitä sekä järvi- ja purosedimenttejä. Osaston tut

kimustoiminnan pääasiallisena tarkoituksena on palvella malminetsin

tää, mutta geokemiallinen tutkimus tarjoaa tausta-aineistoa mm. maan

kamarassa tapahtuvien ympäristömuutosten seurantaa varten. Säteilevien

radioaktiivisten malmien ja radonkaasuesiintymien tutkimus tuottaa

elinympäristön kannalta merkittäviä perustietoja, jotka voidaan ottaa

huomioon mm. kaavoituksessa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön aloitteesta vuonna 1977 käynnistettyjä

ydinjätteiden loppusijoituksen geologisia edellytyksiä koskevia tutki

muksia on tehty erillisen projektiryhmän toimesta (ks. organisaatio

kaavio). Vuonna 1 981 näitä tutkimuksia tehtiin kauppa- ja teollisuus

ministeriön myöntämällä erillismäärärahalla sekä ydinvoimayhtiöiden

tilaustyön.

Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Tutkimuslaitoksessa on erityinen informaatiotoimisto, jonka tehtäviin

kuuluvat mm. atk-palvelut, tietorekisterien ylläpito, informaatiopal

velu, kirjaston hoito, julkaisujen toimitus, karttapalvelu ja keskus-

arkiston pito.

Laitoksen tietokoneet on hiljattain uusittu (VAX 11/780 järjestelmä,

HP 3000 Series II), joten atk-resurssit ovat tällä hetkellä riittävät.

Myös piirturikapasiteettia on riittävästi vuonna 1981 hankitun CalComp

piirturin ansiosta.

Atk-ryhmä palvelee laitoksen tutkimusosastoja sekä ulkopuolisia asiak

kaita. Tärkeimmät atk-sovellutukset liittyvät aerogeofysikaaliseen ja

geokemialliseen kartoitukseen. Tulokset esitetään pääosin graafisessa

muodossa erilaisina karttoina ja kuvaajina.

Laitoksen kirjastossa on maan suurimmat geologian ja sen lähialojen
kokoelmat. Kirjasto palvelee myös ulkopuolisia lainaajia.

Tutkimustuloksia julkaistaan seuraavissa sarjoissa:

- Geological Survey of Finland, &illetin

- Tutkimusraportti

- Suomen geologiset kartat (1:400 000, 1:100 000)
- Geokemiallisten karttojen selitykset

- Opas
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Painettujen julkaisusarjojen lisäksi tuotetaan aerogeofysikaalisia

ja geokemiallisia karttoja (esimerkiksi kartat jänrisedimenttitie

doista).

1.4 KANSALLINEN YFITEISTYt)

Maanmittaushallituksen kartografisen osaston kanssa on tehty maaperä-

kartoitusta.

Tie- ja vesirakennushallituksen kanssa on suoritettu valtakunnallisia

hieldca- ja soravarojen arviointitutkiinuksia sekä selvitetty pohjaveden

alaisia sora- ja hiekkamuodostumia.

Pohjavesigeologisia tutkimuksia on tehty yhteistyössä vesihallituksen,

Säteilyturvallisuuslaitoksen ja lääkintöhallituksen kanssa.

Merigeologisia tutkimuksia on tehty Merentutkimuslaitoksen, merenkulku

hallituksen, puolustusvoimien, Lohja Oy:n ja Rauma-Repola Oy:n kanssa.

Turvevarojen anrioinnissa on oltu yhteistyössä Valtion polttoainekes

kuksen, Turveruuldci Oy:n, Imatran Voima Oy:n, Partek Oy:n, Rauma-

Repola Oy:n sekä useiden seutukaavaliittojen ja kuntien kanssa. Turve

tutkimuksissa käytettäviä mittausmenetelmiä on kehitetty Teknillisen

korkeakoulujen radiotekniikan laboratorion ja Helsingin yliopiston

metsäteknologian laitoksen kanssa.

Ydinjätteiden sijoitusta on tutkittu Valtion teknillisen tutkimuskes

kuksen, Helsingin yliopiston radiokemian laitoksen, Imatran Voima Oy:n

ja Teollisuuden Voima Oy:n kanssa.

Muitakin yhtesityökumppaneita laitoksella on, mutta näiden kanssa

suoritettavat tutkimukset tuskin tuottavat ympäristöntutkimuksissa

tarvittavia tietoja.
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1.5 KANSAINVÄlINEN YHTEISTYU

Laitoksen tutkijat toimivat omien erikoisalojensa edustajina niin.

seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä tai näiden komissioissa,

projekteissa ja työryhmissä:

- Kansainvälinen geologisten tieteiden unioni (IUGS), jossa

niin. merigeologinen komissio

- Merentutkimuksen tieteellinen komitea (ICSU/SCOR)

- Kansainvälinen turveseura (IPS)

- Kansainvälinen atomienergiajärjestö tIAEA), jossa mm. ydin

jätteiden sijoituskysymyksiä pohtiva työryhmä

- OECD:n ydinenergiajärjestö (NEA), jossa un. ydinjätteiden

geologisen sijoituksen koordinaatioryhmä

- Neuvostoliiton Ätomienergian käytön valtionkomitean ja

Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön välisen yhteistyön

ydinjäteseminaariryhmä

1.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Geologinen tutkimuslaitos tuottaa tietoa, jota voitaisiin ympäristön-

tutkimuksissa käyttää. Tämä tieto saattaa kuitenkin olla sellaisessa

muodossa, että sitä eivät ympäristöntutkijat ehkä aina osaa riittävässä

määrin hyödyntää. Noin vuosi sitten geokemian osasto järjesti laajapoh

jaisen keskustelutilaisuuden, johon osallistui mm. ympäristöntutkijoita.

Tarkoituksena oli lisätä eri alojen tutkijoiden välisiä kontakteja tie

don käytön tehostamiseksi.



18

2 ILMATIETEEN LAITOS

2.1 TOIMINTAPERIAATTEET

Liikenneministeriön alaisen Ilmatieteen laitoksen tehtävät on määri
telty asetuksessa (242/70):

3S

1. tehdä ilmatieteellisiä sekä geomagneettisia ja niihin lä
heisesti liittyviä havaintoja ja mittauksia sekä käsitellä näin han
kittu aineisto;

2. hoitaa yleinen sääpalvelu samoin kuin meri- ja muun vesi-
liikenteen sekä maaliikenteen tarvitsema sääpalvelu;

3. hoitaa lentosääpalvelu yhteistoiminnassa ilmailuviranomais
ten kanssa;

4. suorittaa maa- ja metsätalouden tarvitsemaa sääpalvelua;

5. avustaa asianomaisia viranomaisia maanpuolustuksen ja väes

tönsuojelim vaatiman sääpalvelun hoitamisessa;

6. suorittaa ilmatieteellistä ja geomagneettista tutkimusta;

7. julkaista laitoksessa suoritettujen tutkimusten tuloksia

samoin kuin yhdistelmä havainto- ja mittaustuloksista;

8. ottaa osaa kansainväliseen yhteistyöhön; sekä

9. suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille muiden säännösten
tai määräysten mukaan kuuluvat.

Ilmansuojelulain (67/82) nojalla annetussa asetuksessa (716/82) Ilma

tieteen laitos on nimetty yhdeksi asiantimtijalaitoksista.
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Asiantuntijalaitoksen tehtävänä on:

1) antaa ilmansuoj eluviranomaisen pyynnöstä lausuntoja ilman

suojelulain mukaisten ilmoitusten johdosta ja muissa ilman

suojelulain täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa;

2) avustaa ilmansuojeluviranomaista tmn pyynnöstä ilmansuo

jelulain 1$ §:n mukaiseen tarkastukseen liittyvän tutkimuk

sen suorittamisessa;

3) suorittaa ilmansuojeluviranomaisen pyynnöstä ilmansuojelu

lain toimeenpanon kannalta tarpeellisia selvityksiä ja

tutkimuksia; sekä

4) antaa ilmansuoj eluviranomaiselle muuta asianttmtij a-apua.

Asiantuntij aviranomainen ja as iantlmtij alaitos voivat antaa lausuntoja

tai suorittaa selvityksiä ja tutkimuksia myös ilman pilaantumisen

vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittajalle tämän toimeksiannosta.

Laitoksen oman asetuksen varaan jäävät säädökset asiantuntemuksen

hankkimisen ja ylläpidon edellyttämän tutkimus- ja kehitystyön aikaan

saamiseksi.

Valtioneuvoston asettamassa ilmansuojelun neuvottelulwnnassa (ilmansuo

jeluasetuksen 23 §) on Ilmatieteen laitos edustettuna.

Laitoksen organisaatio selviää oheisesta kaaviosta.

Ympäristöntutkimukseen liittyvät tehtävät kuuluvat lähinnä aerologian

osastolle. Asetuksen (5 §) mukaan aerologian osaston tehtävänä on

tutkia ilmakehän fysiikkaa ja kemiaa ilmatieteen kannalta. Työjärjes

tyksessä (1973) tehtävää on täsmennetty seuraavasti:

4) Ympäristönsuojelun ilmatieteellisiä kysymyksiä;

5) Ilmatieteellisten projektitutkinusten koordinointia

Geomagnetismin osastolla tehdään mm. ilman radioaktiivisuustutkimuksia.
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Tilat

Laitos toimii neljässä eri paikassa Helsingissä. Keskustoimipaikka
(3 800 m2) on valtion virastotalossa Vuorikadulla, kaksi muuta ovat
vuokratiloissa. Lisäksi Jokioisissa, Sodankylässä ja Nurmijärvellä
on obsenratoriorakennukset sekä lentosääasemia lentoasemien yhtey
dessä.

Sääasemia ym. ja tausta-asemia varten tehdään yksityishenkilöiden
kanssa sopimuksia, jolloin käyttöön tulevat myös tarpeelliset tilat.

Ilmansuojelulain mukaisten tehtävien hoitoa varten tarvitaan vuoteen
1986 mennessä lisätilaa noin 2 200 m2. Ilmansuojelulaboratorio tar
vitsee erityistiloja: laboratoriosali, koestus- ja kalibrointitilat,
kylmähuoneet, reagenssi- ja lasivarastot jne.

Ilmansuojeluasioita varten on ehdotettu perustettavaksi kolme aluepal
veluyksikköä, joista suunnittelukaudella 1983-86 tulisi toteuttaa en
simmäinen. Vaihtoehtoisia paikkoja ovat Tampere, Vaasa ja Oulu. Alue
palvelukeskusten tehtäviin kuuluisi mm. ilmansuojelun tarvitsema

meteorologinen palvelu.

NEUVOTTELUKUNTA — —

ILM AT ETEEN
LAITOKSEN fIL)
ORGANISAATIO

2.2 TILAT JA VOIMAVARAT
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Henkilöstö

Laitoksen palveluksessa on noin 350 kokopäivätoimista henkilöä ja

saman verran osapäiväisiä henkilöitä. Äerologian osastossa olivuonna

1982 39 budjettivaroin palkattua henkilöä ja 4-5 ulkopuolisella ra

hoituksella työskentelevää tutkijaa. Vuoden 1983 tulo- ja menoarvio

esityksessä on 12 henkilön lisäys, minkä jälkeen ilmansuojelututki

musta tekee päntoiinisesti 25 tutkijan ja 15 avustavaan henkilökuntaan

kuuluvaa. Osa-aikaisesti ilmansuojelututkimusta suorittaa 4-5 tutkijaa.

Laitos on esittänyt, että ilmansuojelulain edellyttämien tehtävien

hoitamiseksi palkattaisiin sutmnittelukaudella 1983-86 yhteensä 40

henkilöä, joista siis 12 vuonna 1983 tINAE —83).

Henkilöstölisäykset on esitetty seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin.

- Tutkimus- ja kehitystyöhön esitetään neljän tutkijaa ja

rifttä avustavaan henkilöstöön kuuluvaa suorittamaan

seuraavia tehtäviä:

O leviämisen meteorologiset perusteet ja leviämismallien

kehittäminen

O keruumenetelmien kehittäminen

O analytiikan kehittäminen

O hiukkastutkimus

O globaalit epäpuhtaudet

- Palvelututkimuksia varten on esitetty kahdeksaa tutkijaa

ja 11 avustavaa henkilöä seuraaviin tehtäviin:

O leviämisselvitykset (kaupungit, teollisuus, liikenne)

O mittaukset ja selvitykset

O mittausten seuraaminen ja tutkimus ajallisista muutok

sista

O analyysit (omat ja aluekeskusten)

O lausunnot

O referenss ilaboratorio

O kalibromnnit

O elolliselle luonnolle aiheutuvien haittojen kartoitukset

O koulutus ja tiedotus

Aluepalveluyksikköä kohden tarvitaan vähintään kaksi tutkijan in kolme

avustaj aa.
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Lisääntyvät tehtävät edellyttävät lishenkilöitä myös toimisto- ja

atk-palveluihin. Tarve on arviolta kaksi tutkijaa ja viisi avustavaan

henkilöstöön kuuluvaa.

Laitos voi palkata tilaustöiden suorittamista varten tilapäistä henki
lökuntaa sekä ottaa vastaan ulkopuolisia tutkijoita, joilla on oikeus

käyttää laitoksen aineistoa, laitteita ja toiinistopalveluita.

Laitteet

- NO-, H2S-, CO-, S02- ja leijumamonitoreita

- tehokeräimiä ja impaktoreita

- kalibrointilaitteisto

- mittausperävaunu

- atomiabsorptiospekrometri

- automaattinen fotometrinen analysaattori

- spektrofotometri

- laboratoriosentrifugi

- tiedontaltiointiyksikkö

- tausta-asemien ilman- ja laskeumankeräyslaitteita (8 kpl)

Tutkimusten kannalta on keskeinen laitoksen tietokonejärjestelmä,

johon osastolla on eräkäyttöpäätteitä.

Suunnittelukaudella 1983-86 on ilmansuojelulain mukaisten tehtävien

hoitamiseksi arvioitu tarvittavan laitteita yhteensä 4.34 Mmk:n ar

vosta (on olemassa yksilöity luettelo).

Määrärahat ja laskutuspemsteet

Vuoden 1983 tulo- ja menoarviossa tullaan Ilmatieteen laitokselle

myöntömään 54.4 Mmk, josta ilmansuojelututkirnuksiin arviolta 9-10 Mmk.

Laitoksen maksullisista palveluista annetun asetuksen (731/80)

mukaan suoritteista peritäön yleensä omakustannusarvoa vastaava maksu:
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4S

()aakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1. Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen
tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannuk
set tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden
keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukais me lisineen luvulla 750
ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2. Konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta,
käyttötapa huomioon ottaen, kysymyksessä olevan suoritteen tuottami
seen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneer. tuntihinta saadaan jaka
malla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen
kuukausivuokra luvulla 330 työvuoroa kohti. Käytettäessä tietokonetta
moniajossa konekustannukset lasketaan kertomalla käsittely-yksikön
hinta käsittely-yksiköiden määrällä. Käsittely-yksiköiden muodostami
seen vaikuttavat käytetty keskusyksikköaika, käytetty keskusmuistin
määrä, syöttö- ja tulostustoimintojen määrä ja eri oheislaitteiden
käytön määrä laskentakaavan mukaan. Käsittely-yksikön hinta muodoste
taan tuntihiimasta ottamalla lisäksi huomioon tietokoneen käyttötapa
ja -ajankohta sekä suoritteen ajoluokka. Konekustannuksina otetaan
lisäksi huomioon kaikki muut koneen toiminnasta ja käytöstä aiheutu
vat välittömät kustannukset.

3. Muut kustannukset. Laitoksen suorittainat maksut muilta os

tamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suon

tetta varten tehdyistä hankinnoista otetaan erikseen huomioon täysi

määräisinä. Matkakustannukset veloitetaan virkamatkoista kulloinkin
voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tiedon säilytyspalveluista
veloitettavat korvaukset perustuvat säilytysyksikön hintaan, johon

vaikuttavat säilytettävän tiedon määrä, säilytysaika ja säilytykseen
käytetty tietoväline. Valtion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 3 monen
tissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka

on 80 % 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.
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Ilmatieteen laitos voi tuottaa kansainvälisille järjestöille ja muiden

valtioiden viranomaisille selvityksiä, lausuntoja ja muita palveluksia

maksutta, mikäli tämä on kansainväliseen vastavuoroisuuteen perustuen

käytännön mukaista tai perustuu kansainväliseen sopimukseen.

6S

Valtion virastojen ja laitosten tilaamista tutkiinustehtävistä voidaan

maksu periä omakustannusarvoa pienempänä sisällyttämättä perittävään

maksuun 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja välillisiä kustannuksia.

7S

Milloin suoritetta tuotetaan myös muiden kuin Ilmatieteen laitoksen
toimesta ja Ilmatieteen laitoksen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat

kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin muiden tuottamien vastaavien
suoritteidenmarkkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa

hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.

Laitos voi periä ennakko- ja osamaksuja (8 §). Asetuksen nojalla on

annettu taksoituspäätös (IL/6/01/82), jossa määritellään veloitushinnat
henkilöryhmittäin.

2.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA IHIHAMISTARVE

Äerologian osastossa on tehty ilman laatuun kohdistuvaa tutkimusta

vuodesta 1970 lähtien. Tällöin aloitettiin epäpuhtauksien leviämismal

lien kehitystyö. Vuodesta 1972 lähtien on suoritettu kaukokulkeutumi

seen liittyviä taustamittauksia Suomessa. Ilmansuojelulaboratorio pe

rustettiin ja taajamamittaukset aloitettiin vuonna 1975,

Ilmansuoj elututkimus jakautuu leviämis- ja ilmanlaatututkiinuksiin.

Leviämistutkimuksiin kuuluvat laitoskohtaiset piippuselvitykset ja

taaj amatutkimusten kaupunkimall itutkimukset, 1 iikennemalliselvitykset

sekä laskelmat kaukokulkeutumisesta. Ilmanlaatututkiinukseen kuuluvat

tausta- ja taajainamittaukset sekä biologiset vaikutustutkimukset.
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Taustamittauksilla selvitetään puhtaiden alueiden ilman laatua, laadun
ajallisia muutoksia ja epäpuhtauksien kaukokulkeutumista.

Taajaniamittaukset ovat useinimiten paikkakuntakohtaisia ilman laadun
peruskartoituksia. Niillä autetaan kuntia omien seurantamittausten
käynnistämisessä, jatkotoimenpiteiden suunnittelussa sekä koulutetaan
paikallista virkamiehistöä ilmansuoj elututkimuksiin.

Biologisella vaikutustutkimuksella selvitetään ilman epäpuhtauksien
aiheuttamia vaurioita ja niiden alueellista laajuutta. Tulokset yhdis
tetään mittaustietoihin ja leviämisarvioihin.

Kaikki edellä oleva mittaus- ja tutkimustoiminta edellyttän toimivaa
ilinansuojelulaboratoriota. Palveluja voidaan ostaa myös muualta.

Aerologian osastolla työskentelevä energiaryhmä tekee aurinko- ja
tuulienergiatutkinuista sekä rakennus- ja yhdyslcuntasunnnitteluun liit
tyvää pienilmastotutkiimista. Viime aikoina työn pääpaino on ollut eri
suwitaisille pinnoille tulevan auringon säteilyn mittaandsessa ja sen
laskemiseen liittyvien mallien tutkimuksessa sekä pienilmastotutkimuk
sessa.

Osastolla tehdään myös ydinvoimalaitosten turvallisuusmittausten ilma
kehää koskevat osat. Ydinvojinalaitosten ilmanpäästöjen vaikutukset
säteilyannoksiin alueellisessa laajuudessa ovat uusia tutkimuskohteita.

Osaston tehtäviin kuuluu lisäksi menetelmien kehittäminen vaarallisten
kaasujen leviämisen ennustamiseksi sekä päästömittaukset lähialueilla
hätätilanteissa.

Laitoksessa meneillään olevat ympäristöntutkimuksiin liittyvät hankkeet
on lueteltu liitteessä 1.

Ilmansuojelulain mukaisten asiantuntijalaitosten tehtäväjaon mukaan
Ilmatieteen laitokselle kuuluu erityisesti ilman epäpuhtauksien leviä
mistä ja ulkoilman epäpuhtauspitoisuuden mittausta koskeva tutkimustyö.

Ilmansuojelulain toteuttaminen edellyttää laitoksen ilmansuojelutoiinin
nan huomattavaa tehostamista.
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Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Laitoksessa on erillinen atk-toimisto.

Vuonna 1981 otettiin käyttöön uusi tietokonejärjestelmä, joka on sama

kuin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, joten laitosten yhteishank

keet on mahdollista toteuttaa yhtenäisillä atk-menetelrnillä.

Mittaustulokset (mm. ilman laatu, ilmakehän radioaktiivisuus) kerätään

erilaisiin atk-rekistereihin. Laitos on kolmen vuoden kehitystyön tulok

sena saanut toimliitakuntoon monipuolisen ilmansuojelurekisterin palvele

lemaan tutkimuksia ja mm. viranomaisten suunnittelutehtäviä. Myös tu

losten käsittelyssä (esimerkiksi leviämismallit) on järjestelmällä

keskeinen asema.

Laitos julkaisee seuraavia sarjoja:

- Suomen meteorologinen vuosikirja

- Ilmati&teen laitoksen toimituksia (contributions)

- Ilmatieteen laitoksen tiedonantoja

- Technical report

- Tutkimusseloste (monia ilmansuojeluun liittyviä tutkimuksia)

Ilmatieteen laitoksen kirjastoon on tilattu kaikki merkittävät ilman-

suojelua käsittelevät lehdet ja teokset, jotka liittyvät laitoksen

toiinialaan.

Laitoksen kirjasto palvelee keskusyksikkönä myös ulkopuolisia käyttä

jiä sekä suorittaa tiedonhakua.

2.4 KANSALLINEN YHTEISTYU

Ilmansuojelututkimuksessa laitos on yhteistyössä useiden korkeakoulu

jen ja tutkimuslaitosten kanssa. Analyysipalveluja on tarkoituksenmu

kaisuussyistä ostettu ulkopuolisilta ja vältetty investointeja erityis

analytiikkaan, jos tarve ei määrällisesti ole suuri tai jatkuva.
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Aurinko- ja tuulienergiatutkimuksia sekä rakennus- ja yhdyskuntasuun

nittelua on tehty yhteistyössä Valtion teknillisen tutkimuskeslcuksen,

rakennushallituksen ja eräiden yksityisten yritysten kanssa.

2.5 KANSAINV1LINEN YFffEISTYt5

Laitos osallistuu Maailman ilmatieteellisen järjestön teknisten komis
sioiden ja työryhmien työskentelyyn sekä kansainvälisen siviili
ilmailuliiton toimintaan. Ilmansuojelim alalla laitos ottaa osaa usei

den ympäristökysymyksiä käsittelevien kansainvälisten elinten toimin

taan. Näistä keskeisiä ovat ECE (YK:n Euroopan talouskomissio), OECD

(Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö), WMO (Maailman ilma-

tieteellinen järjestö), TT-komitea (Suomen ja SNTL:n välinen tieteel

lis-teknillinen yhteistyökomitea) ja Pohjoismaiden ministerineu

vosto.

2.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMPJ

Suurin osa Ilmatieteen laitoksen tehtävistä on muuta kuin välitöntä

ympäristöntutkimusta. Ilmansuojeluun liittyvä tutkimus on kuitenkin

lisääntynyt koko 1 970-luvun ajan.

Ilinansuojelulain voimaantulon myötä tämän alan tutkimus tulee edel

leen kasvamaan.

Ilmansuojelututkimusten tarve ylittää jo nyt osaston kapasiteetin.

Erityisen selvästi tämä ilmenee palvelututkimuksista, joiden kysyntää

ei pystytä tyydyttämään. Myös maksupemstelaista johtuvan jäykän me

nettelyn katsotaan rajoittavan palvelututkimusten tekoa.

Kansainvälisten sopimusten täyttäminen sitoo ainakin puolet huolto-

ja mittaustyövoimasta ja noin 80 % laboratorion toimintakapasitee

tista. Varsinkin laboratorion osalta tilanne on haitallinen, sillä

se hidastaa kansallisesti tärkeiden tutkimusten tekemistä ja refe

renssilaboratorion kehitystä.
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LIITE 1

Ilmatieteen laitoksessa meneillään olevia ympäristöntutkimuksiin liittyviä hankkeita

Tutkimuksen nimi Tavoite

ASTA Il-pienilmastotutkimus

Vantaan pienilmastoselvitys

Pernajan säteilytutkimus

Lounaissaariston tuulienergiatutkimus

Pienilmasto sekä rakennusten energiatalous

Mastomittaukset ja sovellutukset

Märkälaskeuma-säätutkaproj ekti

Radioaktiivisten ilmapäästöjen vaikutukset
alueellisesti

Pääkaupunkiseudun S02—leviämisselvitys

Kuntien !ilmansuojeluselvitysten vaihtoehdot

Lahden kaupungin S02:n leviämisselvitys

Lahden liikennesaasteet

Pääkaupunkiseudun liikenteen aiheuttamat
ilman epäpuhtaudet

Savonlinnan liikennesaasteet

Mikkelin liikennesaasteet

Turun ilmanlaadun perusselvitys

Arktiset aerosolit Ähtärissä

Rikki- ja typpiyhdisteiden muutunta ja
depositio

Ilman saasteiden kaukokulkeutuminen

Maakaasun ympäristövaikutukset

S02:n vaikutus männyn fotosynteesiin ja
peroksidaasiaktiivisuuteen

Ilman epäpuhtauksien biologisten vaikutusten
tietorekisterin ja biologisten mallien
kehittäminen

Ilman epäpuhtauksien aiheuttama kuormitus
menin

Ihmisten vaikutus ilmaston muutoksiin

Ilman sähkönjohtavuuden viikkovaihtelu

Pienilmastokuvausten laatiminen kohdealueille,
menetelmä— ja mallitestauksia

Laajan pienilmastoselvityksen laatiminen
Vantaalle

Eri suuntaisille pinnoille tulevan säteilyn
mittaaminen, mallien testaaminen

Tuuliolojen kartoitus

Pienilmastoparametrien yhteisvaikutukseen
liittyvä tutkimus

Tuulienergian käyttömahdollisuuksien selvit
täminen

Selvittää mahdollinen yhteys märkälaskeuman
happamuuden ja pilven ominaisuuden välillä

Arvioida radioaktiivisten ilmapäätöjen vaiku
tuksia mesoskaalassa

Selvittää pääkaupunkiseudun S02-pitoisuudet
ja arvioida kaukolämmön vaikutusta

Luoda menettely, jolla arvioidaan eri kuntien
paras ilmansuojeluselvitysmenetelmä

Selvittää Lahden ilmanlaatua S02:n osalta

Selvittää liikenteen aiheuttamat ilmansaaateet

Selvittää liikenteen aiheuttamat ilmansaasteet
liikennekeskittymissä

Selvittää pääkadun liikenteen aiheuttamia
ilmansaastehaittoj a

Selvittää ohikulkutien vaikutusta keskustan
ilman laatuun

Peruatiedon hankkiminen Turun ilman laadusta

Hiukkasten sisältämien komponenttien pitoisuuk
sien selvittäminen

Muutunta— ja dopositionopeuksien selvittäminen
Suomen oloissa

Kansainvälisen kaukokulkeutumistutkimuksen
(ECE/EMEP) Suomen osuus

Lisääntyvän maakaasun käytön vaikutus ilman
laatuun määrätyillä alueilla

Selvittää erilaisten S02—altistuaten vaikutuksia
männyn taimien fotosynteesiin

Kehittää menetelmä ilman saastumisen aiheuttamien
ympäristövaurioiden kartoittamiseen

Tiedon saanti merta ilmakehän kautta kuormitta
vista aineista

Ilman lämpötilan ajallisen muutoksen seuraaminen
rinnan ihmistoimintojen kehityksen kanssa

Osoittaa ilman sähkönjohtavuuden merkitys eräänä
ilman puhtauden indikaattorina
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3 KANSANTERVEYSLAITOS (KTL)

3.1 TOIMINTAPERIMUEET

Kansanterveyslaitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon-

alalla ja on lääkintöhallituksen alainen. Sen tehtävänä on (asetus

116/82):

1s

1. tehdä vuosittaisen toiinintasuunnitelman puitteissa tutki

mustyötä väestön terveyden edistämiseksi;

2. tutkia ja seurata väestön terveyteen vaikuttavia seikkoja

ja tautien levinneisyyttä väestössä sekä laatia niistä selvityksiä;

3. kehittää sairauden ehkäisemiseksi, määrittelemiseksi ja

hoitamiseksi tarvittavia laboratoriotutkinuksia;

4. tehdä terveysviranomaisen, sairaanhoitolaitoksen ja tutki

muslaitoksen sekä yksityisen lääkärin pyynnöstä 3 kohdassa tarkoitet

tuja tutkimuksia;

5. tehdä oikeusviranomaisen määräyksestä ja poliisi- ja syyt

täjäviranomaisen sekä lastenvalvojan pyynnöstä laitoksen toimialaan

kuuluvia laboratoriotutkimuksia ja antaa niistä lausuntoja;

6. tehdä yleisen terveydenhoidon ja terveysolojen valvonnan

edellyttämiä laboratoriotutkimuksia;

7. valmistaa biologisia tuotteita, kuten rokotteita, plasman

fraktioita ja muita vastaavia valmisteita sekä kansanterveyslaitoksen

toimialaan kuuluvia tutkimusaineita;

8. huolehtia tartuntatautien hoidossa ja ehkäisyssä käytettä

vien rokotteiden ja vastaavien valmisteiden hankinnasta ja jakelusta

lääkintöhallituksen määräämissä tapauksissa sekä valvoa biologisten

tuotteiden, kuten rokotteiden ja plasmanfraktioiden laatua;
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9. osallistua lääkintöhallituksen alaisten tai hyväksymien

laboratorioiden laadunvalvontaan lääkintöhallituksen erikseen anta

mien ohjeiden mukaisesti;

10. harjoittaa toimialaansa kuuluvaa kirjasto- ja informaatio-

palvelua;

11. tehdä aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja toi

mialaansa kuuluvissa asioissa;

12. osallistua kansainväliseen yhteistyöhön toimialallaan; sekä

13. suorittaa ne muut tehtävät, mitkä laitokselle on muualla
laissa tai asetuksessa annettu tai mitkä lääkintöhallitus sen toimi-

alaan soveltuvina sille tehtäväksi määrää.

Kansanterveyslaitos on yksi ilmansuojelulain (67/82) mukaisista asian

timtijalaitoksista (asetus 716/82).

Laitoksessa on seitsemän osastoa ja seitsemän aluelaitosta (ks. orga

nisaatiokaavio).

Ympäristöntutkimuksen alalla laitoksen toimialaan kuuluu lähinnä ympä

ristöhaittojen terveysvaikutusten selvittäminen. Suurin osa tästä

työstä tehdään ympäristöhygienian ja -toksikologian osastossa, joka

toimii asiantuntijana ympäristöterveydellisiä määräyksiä ja ohjearvoja

laadittaessa, kehittää ympäristöterveysvalvonnan menetelmiä, selvittää

ajankohtaisia ympäristöhygieenisiä ongelmia sekä tekee ympäristöhygie

nian ja toksikologian alan tutkimustyötä, sekä osallistuu toksikologi

seen riskinarviointityöhön alan tieteellisenä asiantuntijana.



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIO (STM)
KANSANTERVEYSLAITOKSEN

ORGANISAATIO

3.2

Tilat

TILAT JA VOIMAVARAT

Laitoksen osastot sijaitsevat 1.3.1982 Kuopioon perustettua ymp.ristö

hygienian ja -toksikologian osastoa lukuunottamatta Helsingissä. Alue-

laitokset ovat Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Rova

niemellä, Seinäjoella ja Turussa.

LXAKINTHALLITUS

1••• JOHTOKUNTA

YLIJOHTAJA

JOHTAJAT

OSASTOT:
HALLINTOTOIMISTO

TEKNISEN TOIMISTO

KIRJASTO

ATK

O EPIDEMIOLOGIA

O 8AKTEROLOGIA

O BIOKEMIA

O IMMUNOLOGIA

O ROKOTE JA
TUOTANTO

O VIROLOGIA

O YMPÄRISTO
HYGIENIA JA
TOKSIKOLOGIA

ALUELAITOKSET:

O JYV1SKYL1

O KUOPIO

O LAPPEENRANTA

O OULU

O ROVANIEMI

O SEINÄJOKI

O TURKU
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Henkilöstö

Laitoksessa työskentelee yhteensä noin 440 henkilöä. Lisäksi laitok
sessa on 50-60 henkilöä apurahoj en turvin. Asetuksen 31 § :n mukaan
laitokseen voidaan ottaa määräajaksi ulkopuolisia tutkijoita ja har
joittelijoita, jotka tekevät työtään ulkopuolisella rahoituksella ja
saavat käyttää hyväkseen laitoksen laitteita ja tarvikkeita.

Ympäristötenreyshaittojen tutkimuksessa on työskennellyt 3-5 henkilöä

lähes täysipäiväisesti (projekteissa tai muuten). Lisäksi useat henki

löt osallistuvat näihin tutkimuksiin muun työnsä ohella.

Laitteet

Laitoksella on tutkimustyötä varten suhteellisen hyvä varustus. Lait

teista, joita käytetäiin myös ympäristön aiheuttamien terveyshaittojen

tutkimukseen, mainittakoon seuraavat Helsingissä olevat:

- atomiabsoptiospektrometri (2 kpl)

- massaspektrometri (org.) (1 kpl)

- kaasukromatografi (14 kpl)

- nestekromatografi (2 kpl)

- fluoresenssispektrofotometri (2 kpl)

-

ja3 -laskijoita (5 kpl)

- osuus elektronimikroskoppiin (sijoituspaikka laitoksen

ulkopuolella)

Laitos voi tehdä lähes kaikki toksikologisissa tutkimuksissa tarvitta

vat perusmäritykset. Kuopioon rakennetaan ympäristöhygienian ja

-toksilogian laboratorio.

Ilmanäytteisiin liittyvää analytiikkaa ei ole kehitetty. Eräiden tutki

musprojektien puitteissa tehdään kuitenkin tähän liittyvää yhteistyötä

Kuopion korkeakoulun kanssa.

Määrärahat

Vuoden 1983 tulo- ja menoarviossa laitokselle esitettiin 72 Mmk. Ympä

ristön terveyshaittojen tutkimuksen osuutta tästä ei ole mahdollista
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arvioida. Tutkimustoimintaa rahoitetaan min, erilaisin apurahoin, joita

vuonna 1983 tullee olemaan käytettävissä yhteensä noin 1.8 Miflc (sisäl

tyy budjettiin).

Tilaustutkimuksista laskutetaan valtion maksuperustelain (980/73) mu

kaisesti.

3.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMIAN SUUNTMMINEN JA KEHIITÄMISTARVE

Kansanterveyslaitoksen tutkimustoiminta tähtää nykyään pääasiassa en

naltaehkäisevään terveydenhoitoon. Tämä näkökulma on myös laitoksen

ympäristöterveyshaittojen tutkimuksissa: selvitetään miten haitalliset

aineet vaikuttavat ihmisiin ja pyritään antamaan pitoisuuksien ohjear

voja.

Tätä tutkimusta ei ennen uutta yrnpäristöhygienian ja -toksikologiam

osastoa ole tehty keskitetysti millään erityisellä osastolla, vaan

hajautetusti muiden tehtävien ohella biokemian ja epidemiologian osas

toilla. Esimerkiksi biokemian osastolla on tutkittu niin, ympäristön

raskasmetalleja (min. elohopea) ja niiden saantia ravinnon kautta.

Virologian osastolla on tutkittu niin, jätevesien viruksia.

Vasta perustetun ympäristöhygienian ja -toksikologian osaston toimen

kuva ei ole vielä täysin selkiytynyt, mutta tutkimusten näkökulma tulee

olemaan ensisijaisesti lääketieteellinen. Ilman ja veden epäpuhtaudet

ja torjunta-aineet sekä niiden vaikutukset terveyteen ovat keskeisiä

tutkimuskohteita. Ilmaan liittyviä tutkimustehtäviä tulee ilmansuojelu

lain ansiosta olemaan ilmeisesti runsaasti.

Laitos toimii asiantuntijana useissa merkittävissä ilmansuojelua ja

myrkkyjä koskevissa asioissa (esimerkiksi ongelmajätelaitos).

Viime vuosina laitoksessa on tehty tai tehdään edelleen seuraavanlaisia

ympäristön aiheuttamien terveyshaittojen tutkimuksia:

- Äänekosken rehuhiivatehtaan ympäristövaikutukset sekä valvonta

- Nokian kylpykuiune

- tekojärvien elohopeakysymykset (vesistä, kaloista, hiuksista)

- Välkeakosken ilma ja terveys sekä jatkotutkimus
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- hiilivoimalaitosten ympäristävaikutukset

- erilaiset mutageenisuustestit (nun. talousveden trihalometaanit)

- virologiset tutkimukset jätevesistä

Mnekosken ja Valkeakosken tutkimuksia (lääkintöhallituksen ja Suomen

Akatemian rahoitus) sekä hiilivoimalatutkimuksia (ruotsalainen rahoi

tus) on jatkettu vuonna 1982. Sisäasiainministeriön rahoituksella

aloitetaan mahdollisesti lasten syntymäpainojen tutkimus eräillä paik

kakimnilla. Astman ja meteorologisten muuttujien välisiä suhteita sel

vittelevä tutkimus tullaan aloittamaan, mikäli rahoitus saadaan jäi

jestymään.

Laitoksen toiminnassa tullaan lisäämään entistä enemmän tieteellisen

tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien osuutta. Ympäristöhygienia ja

-toksikologia tulee olemaan yksi painopistealueista. Pitkäjänteisen

tutkimustyön ohella laitos kuitenkin ylläpitää valmiutta selvittää

esiintulevia akuuttej a terveysongelmia.

Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Laitoksessa on erillisen atk-yksikkö. Suurimpien projektien yhteydessä

joudutaan atk-palveluja kuitenkin hankkimaan ulkopuolelta (Valtion

tietokonekeskus).

Laitoksella on oma, lähinnä lääketieteellinen kirjasto.

Suurin osa laitoksen tutkimuksista julkaistaan erityisalojen ammatti-

lehdissä ja tieteellisissä julkaisuissa. Lisäksi tutkimuksia julkais

taan niin, sarjassa Lääkintöhallituksen työryhmien mietintöjä sekä Kan

santerveyslaitoksen julkaisuja-sarjassa.

3.4 KANSALLINEN YHTEISTY

Tutkimusyhteistyötä terveydellisten ympäristöntutkimusten alalla on

tehty mm. Työterveyslaitoksen sekä yliopistojen ja korkeakoulujen

kanssa (Helsingin ja Tampereen yliopistot sekä Kuopion korkeakoulu

tärkeimmät). Varsinaisia yhteistyösopimuksia ei kuitenkaan ole. Tieto

jenkäsittelyym liittyvää yhteistoimintaa on ollut min. Valtion tieto

konekeskuksen kanssa.
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3.5 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYt3

Kappaleessa 3 mainittu hiilivoimalatutkimus on yhteistvöprojekti

ruotsalaisen Statens miljömedicinska laboratorium’in kanssa. Ilman

suojeluun liittyvää yhteistyötä on suunnitteilla Pohjoismaiden kes

ken sekä Neuvostoliiton terveysvaikutustutkimusasiantuntijoiden

kanssa. Etenkin torjunta-aineiden riskinarviointikysymvksissä pide

tään yhteyttä useiden maiden vastaaviin laitoksiin ja viranomaisiin

sekä mm. WHO:hon.

3.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Ympäristöterveyshaittojen tutkimuksen alueella on laitoksen toiminta

ollut aikaisemmin resurssien puutteen takia suhteellisen rajoitettua.

Myöskään tämänhetkiset henkilöresurssit eivät riitä tutkimustoiminnan

huomattavaan laajentamiseen tällä sektorilla. Uuden Kuopioon peruste

tun osaston toivotaan kuitenkin nopeasti saavan merkittäviä henkilös

tölisäyksiä. Tänä mahdollistaisi sekä ympäristöhygieenisten mittausten

aloittamisen etenki.n projektikohtaisina (rutiiniseurartaa ei esim.

vesi- ja ilmakysymyksissä ole laitokselle suunniteltu) että ympä

ristötoksikologisen tutkimuksen nopean käynnistymisen.

Sekä analytiikassa että toksikologiassa on tavoitteena luoda nopeasti

valmius projektityyppisiin tutkimuksiin (eräänlainen katastrofiasian

tuntijavalmius sekä valmius nopeisiin tutkimuksiin ja selvityksiin

yllättäen ilmenneiden ympäristön haitallisten aineiden suhteen).

Osaston ympäristöntutkimuksen painoaloina ovat aluksi torjunta-ainei

sun, raskasmetalleihin ja ilman terveydelle haitallisiin aineisiin

liittyvät tutkimukset. Tutkimusta pyritään laajentamaan siten, että

se kattaisi tärkeimmät ympäristön terveydelle aiheuttamat, nimenomaan

allergioihin, hermostomyrkyll isyyteen ja syöpää aiheuttaviin ominai

suuksiin liittyvät, kemialliset riskit. Asiantuntemuksen taso pyritään

takaamaan käynnistämällä ympäristöhygienian ja toksikologian perustut

kimusta ja hankkien siten imailmankirjallisuudesta ensi käden tietä

mystä soveltavaa tutkimusta varten.
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4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS (MFTK)

4.1 TOIMINTAPERIMTTEET

Maa- ja metsätalousministeriön alaisen Maatalouden tutkimuskeskuksen

tehtävänä on (141/77):

1s

1. harjoittaa koe- ja tutkimustoimintaa maataloustuotannon

kehittämiseksi ja vannistamiseksi sekä maatalouden tuotantotoiminnasta

aiheutuvien ympäristöhaittojen välttämiseksi;

2. pitää yhteyttä muihin maataloustutkimusta ja sitä sivuavaa
tutkimus- ja kehittämistyötä harjoittaviin laitoksiin;

3. antaa valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä;

4. julkaista tietoja koe- ja tutkimustoimintansa tuloksista;

5. osallistua maatalouden ammatilliseen ohjaamiseen;

6. ottaa osaa toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön;

7. varata tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan

tilaisuus tutkimusten suorittamiseen tutkimuskeskuksessa; sekä

8. suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty

sen tehtäväksi.

Sekä laki että asetus Maatalouden tutkimuskeskuksesta ovat uudisteilla.

Maatalouden tutkimuskeskus on yksi ilmansuojeluasetuksen (716/82) mu

kaisista asiantuntijalaitoksista, jonka tehtävänä on lähinnä ilman

pilaantumisesta maataloudelle aiheutuvan haitan tutkiminen.

Tutkimuskeskuksessa on yhdeksän osastoa, 14 alueellista koeasemaa ja

sikatalouskoeasema (ks. organisaatiokaavio). Lisäksi tutkimuskeskuk

sessa on mm. keskuslaboratorio sekä liikelaitoksen tapaan toimivia

tuotantoyksiköitä.
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Tutkimuskeskuksen yhteydessä toimii Kasvinsuojelulaitos, jonka muodos
tavat kasvinviljelyosasto, kasvitautiosasto, puutarhaosasto ja tuho
eläinosasto (asetus 536/69). Laitos suorittaa torjunta-aineiden
biologisen tehokkuuden ja kävttökelpoisuuden selvittäniisen ja rekiste
röimin, sekä valvoo torjunta-aineiden valmistusta, maahantuontia,
kauppaa, kuljetusta, säilytystä ja käyttöä. Kasvinsuojelulaitoksen teh
tävät penistuvat torjunta-ainelakiin (327/69).

Asetuksessa mainittua, maatalouden tuotantotoiminnasta aiheutuvien
ympäristöhaittojen tutkimusta tai ilmansuojelulain edellyttämiä asian
tuntijatehtäviä ei ole asetuksessa eikä työjärjestyksessä määrätty
erityisesti millekäin osastolle tai koeasemalle.

Ilman pilaantumisesta maataloudelle aiheutuvien haittojen selvittämi
nen soveltimee parhaiten maantutkiiaisosaston, maanviljelyskemian ja
-fysiikan osaston, kasvitautiosaston sekä keskuslaboratorion tehtä
väksi. Koeasemat voivat avustaa tässä tehtävässä. Tähän mennessä ympä
ristöasioihin liittyviä tutkimuksia on tehty maanviljelyskemian ja
-fysiikan, maantutkimus-, kasvitauti-, tuhoeläin- ja kotieläinhoito
osastoilla.

Keskuslaboratorio suorittaa MTTK:n tutkimusyksiköiden tarvitsemia
kasvi-, vesi- ym. analyysejä.

MAATALOUDENMAA- JA METSÄTALOUSM IN ISTERIO (MMM) TUTKIMUSKESKUXSEN

______________________

(MTTK) ORGANISAATIO

L HALLITUS

YLIJOHTAJA

HAI.LINTOTOIMISTO [SASTOT KOEASEMAT YKSIKOT

ALUEELLISET
IMAANTUTKIMUSOSASTO KESKUSLABORATORIO JOKIOISTENRY H M 1

SIEMENKESKUSMAANVILJELYSKEMIAN LOUNAIS-SUOMEN LASKENTATOIMISTO
JA -FYSIIKAN OSASTO SATAKUNNAN PAIKALLISKOETOIMISTO KARTANOIOEN SAHAKASVINVILJELYOSASTO SATA - HAMEEN

HÄMEEN SIEMENPERUNAKESKUSKASVINJALOSTUSOSASTO KYMENLAAKSON
TERYETAIMIASEMAKASVITAUTIOSASTO RY H M Ä 2

TUHOELÄINOSASTO ETELA-SAVON
KESKI - SUOMENPUUTARHAOSASTO ETELÄ- POHJANMAAN

KOTIELÄINHOITO-OSASTO KARJALAN

KOTIELÄINJALOSTUSOSASTO
POHJOIS SAVON

RYHMA 3
KESKI-POHJANMAAN
KAINUUN

KASVINSUOJELULAITOS POHJOIS-POHJANMAAN
—1 LAPIN

YORJUNTA-AINETOIMIS1O
ER KOISKOEASEMA
SIM ATALOUS KOE ASEMA
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4.2 TILAT JA VOIIL&VARAT

Tilat

Osastoista puutarhaosasto sijaitsee Piikkiössä, muut osastot ovat Jo

kioisissa. Koeasemat sijaitsevat eri puolilla maata (ks. organisaatio
kaavio). Toimitilat ovat asianmukaiset ja riittävät.

Henkilöstö

Vuonna 1981 tutkimuskeskuksen palveluksessa oli noin 600 vakinaista

ja 400 tilapäistä henkilöä. Vakinaisia tutkijoita oli 98 ja tilapäisiä

25. Ympäristöasioihin kohdistuvan tutkimuksen osuus on vain muutamia

henkilötyövuosia.

Laitteet

Suurin osa tutkimuslaitoksen laitteista on sijoitettu koko tutkimus-

laitosta palvelevaan keskuslaboratorioon, jonka laitteistoista mainit

takoon:

- atomiabsorptiospektrometri (2 kpl)

- spektrofotometri (2 kpl)

automaattinen typenmäärityslaitteisto tpolttolaite ja

titrauslaite)

NIR-analysaattori (kuidun proteiinit ja rasvat)

- NMR-laite

- kaasukromatografi

rikkianalysaattori

2 -kanavainen gannnaspektrometri

/7 -laskun

- nestekromatografi (hankitaan vuonna 1983)

Lisäksi osastoilla on eräitä omia laitteita. Esimerkiksi maantutkimus

osastolla on useita atomiabsorptiospektrometreja ja automaattisia ana

lysaattoreita nitraatti- ja aimnoniumtypen määrityksiä varten, maanvil

jelyskemian ja -fysiikan osastolla nuu. niassapektrometni, kasvinjalos

tusosastolla aminohappoanalysaattori, kotieläinhoito-osastolla neste

kromatografi jne.
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Keskuslaboratorion osalta voidaan todeta, että laiteresurssit ovat jo
nyt varsin hyvät, ja laitekantaa uusitaan ja lisätään jatkuvasti.
Ongelmana on lähinnä henkilökunnan vähyys. Erityisesti isotooppimääri

tyslaitteet ovat henkilökunnan puutteen vuoksi vajaakäytössä.

Määrärahat

Vuoden 1982 tulo- ja menoarviossa tutkimuskeskukselle mönnettiin
51.9 Mrilc, josta palkkausten osuus 32.4 ?ilc. Lisäksi budjetissa oli

12 Mnk sijoitusmenoihin. Ulkopuolista rahoitusta ympäristöntutkimuk

sun on saatu ma. SITRA:lta, Suomen Akatemialta ja yrityssektorilta.

Vuonna 1981 ulkopuolisilla varoilla rahoitettiin 11 % koko tutkimus

keskuksen henkilötyövuosien kokonaismäärästä.

Perustutkimukseen käytettävät varat ovat varsin pienet, esimerkiksi

vuonna 1981 perustutkimukseen varattiin vajaat 0.2 MaIc em. budjetti

määrärahasta. Ympäristöntutkimuksen osuus kaikista tutkimuskeskuksen

määrärahoista on vain noin 1 %.

Tilaustöinä suoritettavista selvityksistä peritään omakustannusarvo,

johon kuuluvat työ-, kone-, laite- ja muut kustannukset (tarkemmat

ohjeet annettu valtioneuvoston päätöksessä Maatalouden tutkijnuskeskuk

sen eräistä palveluksista perittävistä maksuista).

Ympäristöntutkinuksen alalta ei tilaustutkimuksia ole toistaiseksi

juuri tehty.

Maatalouden tutkinuskeskuksesta annettavan uuden asetuksen mukaan tut

kimuskeskus voi tehdä tutkimussopimuksia muiden tutkimuslaitosten,

korkeakoulujen ja viranomaisten kanssa. Tällainen menettely voi tulla

kysymykseen esimerkiksi ilmansuojeluun liittyvissä tehtävissä, joista

selviytyminen edellyttänee ulkopuolista rahoitusta. Tämä rahoitus voi

tulla em. yhteistyökumppaneilta (esimerkiksi sisäasiainministeriöltä).

Työtilat ulkopuolisella rahoituksella palkattua tutkijaa varten voidaan

järjestää tutkimuskeskukseen, mutta kulutustarvildceisiin yms. menoihin

tarvitaan ulkopuolista rahoitusta.

Kasvinsuojelulaitoksen suorittamista tutkimuksista perittävistä maksui s

ta on säädetty erillisellä asetuksella 1035/79 la sen muutoksella
1040/80.
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4.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHIY1%MISTARVE

Tutkimustoimlimassa kiinnitetään huomiota käytännön maatalouden aiheut

tamiin ympäristöhaittoihin ja niiden vähentämiseen sekä asuma- ja teol

lisuusjätteiden käytön hyödyntämiseen maatalouden tuotantotoiminnassa.

Ympäristöntutkimus on siten osaksi tavoitteellista, käytännön päämääriin

pyrkivää, osaksi perustutkimuksen luonteista.

Monet yiupäristöasioihin liittyvät tutkimukset tehdään useiden osasto

jen ja koeasemien yhteistyönä, minkä vuoksi ei ole mielekästä eritellä

tutkinastoiinintaa osastoittain.

Lannoitetypen tappioita maassa tutkitaan laajassa perustutkimusluon

teisessa projektissa. Tähän kokonaisuuteen kuuluu useita tutkimusosia,

joissa selvitetään mm. maan luontaisten typpivarojen käyttökelpoisuut

ta kasveille ja viljelytekniikan vaikutusta ravinteiden huuhtoutumi

seen. Yhtent paamaäränä on väkilannoitteiden käytön vähentäminen.

Laajoissa maabiologisissa tutkimuksissa selvitetään niin, orgaanisen

lannoituksen ja esikasvin vaikutusta maan tuottakykyyn sekä pyritään

parantamaan apilan nystyräbakteerien typensidontatehoa.

Lannoitusainetutkiinusten painopiste on karjalannan hyväksikäytön te

hostamisessa. Lannanlevitysmenetelmiä pyritään kehittämään paitsi

lannoitusvaikutuksen kannalta tehokkaiksi myös sellaisiksi, että ympä

ristöhaitat jäävät mahdollisimman vähisiksi.

Taajama-asutuksen ja teollisuuden jätteiden käytön tutkimuksilla pyri

tään toisaalta jäteaineiden lannoitus- ja maanparannusarvon hyödyntä

miseen kasvintuotannossa ja toisaalta jätteiden hävittämiseen mahdol

lisimman vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla. Tutkimuksissa selvi

tetään viemärilietteen, terästeollisuuden j ätekuonien, apatiittiinalmin

rikastuksessa erottuvan biotiitin ja eri polttoaineiden tuhkien käyttö-

mahdollisuuksia. Myös jätteiden käyttöä rajoittavien raskasmetallien

ja muiden haitallisten aineiden esiintymistä ja käyttäytymistä maassa

ja kasveissa tutkitaan.

Omavaraista maataloustuotantoa selvitetään tutkimalla, mikä on sato-

taso, jos lannoitusta tuntuvasti vähennetään tai se jätetään kokonaan

pois.
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Tuholaistorjunnassa pyritään selvittämään erityisesti biologista tor

juntaa kemiallisen torjunnan korvaajana. Työssä on jo saavutettu mer
kittäviä käytäntöä palvelevia tuloksia.

Rikkakasvien torjunta-aineiden käyttömääriä pyritään vähentämään tutki

malla mm. herbisidien säilymistä maassa. Tutkimusten perusteella laadi

taan sellaiset herbisidien käyttösuositukset, että herbisidien mahdol

lisia haittoja viljelykasveille, maan mikrobeille ja pohjavedelle

voidaan välttää. Myös rikkakasvien mekaanista torjuntaa selvitetään.

Kasvinsuoj elulaitoksen torjunta-ainetutkirnukset koskevat pääasiassa

aineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta, ei niiden

ympäristövaikutuksia.

Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Tutkimuskeskuksen atk-toimintaa koordinoi laskentatoimisto. Se auttaa

muita toimintayksiköitä tietojenkäsittelyä, koesuunnittelua ja tilas

tomatematiikkaa koskevissa kysymyksissä.

Tutkimuskeskuksessa on Hewlett-Packard-tietoj enkäsittelyj ärj estelmä

(vuodesta 1976 lähtien), keskisuuri VP.X 11/780 järjestelmä (vuodesta

1982 lähtien) sekä pientietokonejärjestelmä (vuodesta 1981 lähtien).

Pohjois-Savon koeasemalla on oma pientietokonejärjestelmänsä. Miut

koeasemat ovat kokonaan riippuvaisia laskentatoimiston palveluista.

Tutkimuskeskuksen atk-kapasiteetti on tällä hetkellä riittävä. Toimin

taa rajoittavat kuitenkin vähäiset henkilöresurssit.

Tutkimustuloksia julkaistaan seuraavissa omissa sarjoissa:

- Mnales Agriculturae fenniae

- Kehittyvä maatalous

- Maaseudun Tulevaisuuden Koetoiminta- ja Käytäntö-liite

- Tieto Tuottamaan -opassarja (julkaistaan yhdessä Maatalous

keskusten Liiton kanssa)
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4.4 KANSALLINEN YHTEISIYO

Tutkimuslaitoksella on useita kotimaisia yhteistyökumppaneita, joista

ympäristöntutkimuksen osalta mainittakoon Jyväskylän yliopiston ympä

ristöntutkimuskeskus, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen

tiedekunta, vesihallitus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja Rauta
ruukki. Kasvinsuojelulaitos on torjunta-aineiden tarkastukseen liitty

vissä tehtävissä yhteydessä Valtion maatalouskemian laitoksen, Metsän-

tutkimuslaitoksen ja lääkintöhallituksen kanssa.

4.5 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYO

Ympäristöntutkimuksiin liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä on lähinnä

YK:n alaisen FAO:n (Elintarvike- ja maatalousjärjestö), OECD:n (Euroo

pan taloudellinen yhteistyö- ja kehittämisjärjestö) ja EPPO:n (Euroo

pan ja Välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestö) kanssa.

4.6 TOIMINNAN ERTTYJSP1IRTEET JA ONGELM’T

Tutkimuskeskuksen tehtäviin kuuluu mm. maatalouden tuotantotoiminnasta

aiheutuvien ympäristöhaittojen välttämiseen tähtäävä tutkimus. Ymnä

ristönsuojeluun kohdistuva tutkimus on kuitenkin tällä hetkellä maa

taloustuotantoa edistävään tutkimukseen verrattuna vähäistä. Ympäris

töntutkimus on Maatalouden tutkimuskeskuksessa marginaalista toimintaa,

jonka tehostamiseksi tarvittaisiin erityisesti tähän tarkoitukseen

osoitettuja varoja. Nykyisenlaisen määrärahojen jaon puitteissa ympä

ristöntutkimusta ei voida paljoakaan kehittää.

Torjunta-ainelaki (327/69) edellyttää, että torjunta-ainei

den haitalliset vaikutukset luonnolle estetään. Tällä hetkellä alan

tutkimustehtävä ei kuulu erityisesti millekään laitokselle, sillä

Kasvinsuojelulaitoksen toiminnasta suurin osa liittyy torjunta-ainei

den biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden selvittämiseen, hal

linnon, valvonnan yms. tehtävien hoitoon. Kasvinsuojelulaitos tosin

pyrkii ottamaan huomioon myös luonnon suojaamista koskevat näkökohdat.

Tämä toiminta perustuu kuitenkin lähinnä kirjallisuustietoihin sekä

valmisteen koostumuksesta ja käyttötavasta tehtäviin päätelmiin, ei

omiin tutkimuksiin. Kasvinsuojelulaitos onkin tehnyt esityksiä torjun

ta-aineiden yinpäristövaikutuksien tutkimuksen määräämisestä alan tut

kimuslaitoksen tehtäväksi.
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5 MERENTUTKIMUSLAITOS

5.1 TOIMINTAPERIAATTEET

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisesta Merentutkirnuslaitoksesta

on säädetty lailla (997/71) ja asetuksella (151/72). Asetuksen mukaan

laitoksen tehtävänä on:

1s

Merentutkimuslaitoksen tehtävänä on suorittaa ja edistää tieteellistä

tutkimus- ja kokeilutoimintaa, joka lähinnä kohdistuu maatanime ympä

röivien menen luonnontieteellisiin ominaisuuksiin ja ilmiöihin sekä

muihin meriä yleisesti koskeviin kysymyksiin, pitäen silmällä käytän

nön tarpeita, erityisesti merialueiden suojelua ja hyväksikäyttöä,

sekä huolehtia alan tiedotuspalvelusta.

Tehtävänsä suonittamiseksi merentutkimuslaitoksen on tarpeen vaatiessa

oltava yhteistyössä muiden viranomaisten ja tieteellisten laitosten

kanssa.

4

Edellä 1 §:ssä mainitun tehtävän toteuttamiseksi laitoksen tulee:

1) suorittaa tieteellistä tutkimus- ja kokeilutoimintaa, joka

kohdistuu menen luonnontieteellisiin ominaisuuksiin ja ilmiöihin,

pitäen silmällä käytännön tarpeita, erityisesti merialueiden suojelua

ja hyväksikäyttöä,

2) henkilökunnan ja menoarvion rajoissa suorittaa yhteistyössä

eri viranomaisten ja tieteellisten laitosten kanssa näiden tarvitsemia

merta koskevia tutkimuksia

3) huolehtia maan menialueiden jää-, vedenkorkeus- ja muusta

tiedotustoiminnasta kotimaata ja ulkomaita varten, tarvittaessa yhteis

työssä muiden viranomaisten ja tieteellisten laitosten kanssa,
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4) julkaista alansa tutkimusten tuloksia,

5) huolehtia Suomen osanotosta laitoksen alaan Icuuluvaan

kansainväliseen yhteistyöhön,

6) tehdä alaansa koskevia aloitteita sekä antaa viranomai

sille, tieteellisille laitoksille ja tieteellisille järjestöille lau

suntoja ja selvityksiä,

7) varata mahdollisuuksien mukaan tutkijoille ja opiskeli

joille tilaisuuksia harjoitteluun ja erityiskoulutuksen saamiseen

sekä tutkimusten suorittamiseen laitoksen toiinialalla, sekä

8) suorittaa muut tehtävät, jotka kauppa- ja teollisuusmi

nisteriö sille antaa, sekä ne muut tehtävät, jotka sille muiden

säännösten tai määräysten mukaan kuuluvat.

Laitoksessa on fysiikan osasto, yleisen meritieteen osasto, kemial

lis-biologinen osasto sekä yleinen toimisto, joiden tehtävät on mää

ritelty seuraavasti:

6S

Fysiikan osaston toimiala käsittää vedenkorkeuteen liittyvät tutki

mukset sekä jääntutkimukset.

Osaston tehtävänä on vedenkorkeuteen liittyvien tutkimusten alalla:

1) maatanmie ympärövien merialueiden vedenkorkeuden vaihtelui

den seuraaminen sekä hydrografiseen vaaitukseen perustuvien laskelmien

suorittaminen,

2) merenkäyntiä koskevien mittausten suorfttaminen ja

tulosten muokkaus,

3) alan ennustusmenetelmien kehittäminen, sekä

4) alan tiedotuspalvelu.

Osaston tehtävänä on lisäksi huolehtia laitoksen tarvitsemasta malli-

ja j ärj estelmäsuunnittelusta tietoj enkäsittelyä varten.



45

Osaston tehtävänä on jääntutkimuksen alalla:

1) maataiaine ympäröivien merialueiden jääolojen seuraaminen ja

niitä koskevien ennusteiden laatiminen,

meren jiiltä koskevien tilastojen iaatimnen,

3) ään omina isuuks len tutkini nen, sekä

4) alan tiedotuspalvelu.

Osaston tehtävänä on lisäksi huolehtia yhteistyössä merenkulkuhalli

tuksen kanssa jätiedotuspalvelusta sekä suorittaa mahdollisuuksien

mukaan alansa käytäntöä palvelevia muitakin tehtäviä merenkulkuhalli

tuksen ja muiden viranomaisten pyynnöstä.

7S

Yleisen meritieteen osaston tehtävänä on:

1) fysikaalisen ja dynaamisen meritieteen aloille kuuluvien,

erityisesti meren lämpö- ja virtausoloja sekä veden sekoittumista

koskevien ja näihin liittyvien kysymysten selvittämiseen tähtäävien

tutkimusten suorittaminen, sekä

2) mertieteellisten tutkimustulosten soveltaminen ympäristön-

tutkimus Len tarpeisiin.

Osaston tehtävänä on lisäksi suunnitella laitoksen yhteiset merellä

suoritettavat kenttätutkimukset sekä huolehtia niillä tarvittavien

kojeiden huollosta.

8S

Kemiallis-biologisen osaston toimiala käsittää kemialliset tutkimukset

sekä meribiologiset tutkimukset.

Osaston tehtävänä on kemian alalla:

1) tutkia meriveden kemiallisia ominaisuuksia, niiden ajalli

sia ja alueellisia vaihteluita sekä näitä sääteleviä tekijöitä, kuten

aineiden kulkeutwnista meriveteen, meressä tapahtuvaa kiertokulkua

ja poistunista merestä,
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2)

3)

liset työt.

kehittää tarvittavia malyysi- la mittausmenetelmiä, sekä

suorittaa laitoksen muiden tutkimusten tarvitsemat kemial

Osaston tehtävänä on meribiologian alalla:

1) suorittaa kasvitieteellisiä tutkimuksia, jotka tähtäävät

biologisen perustuotannon sekä muiden kasviplanktonia ja vesikasvil

lisuutta koskevien kysymysten selvittämiseen,

2) suorittaa eläintieteellisiä tutkimuksia, jotka tähtäävät

sekundäärisen tuotannon sekä muiden eläinplanktonia, pohjaeläimistöä

ja kalastoa koskevien kysymysten selvittämiseen, sekä

3) suorittaa mikrobiologisia tutkimuksia, jotka tähtäävät

vapaassa vedessä ja merenpohjalla tapahtuvia, mikrobien aiheuttamia

hajoamis- ja tuotantoilmiöitä koskevien kysymysten selvittämiseen.

10 §

Yleisen toimiston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat rrut.:

7) laitoksen kirjastonhoitoa ja kirjallisuuspalvelua, arkis

toa sekä julkaisutoimintaa.

Organisaatio ilmenee seuraavasta kaaviosta:

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ (KTM)

L
YLI]OHTAJA

MERENTUTKIMUS

LAITOKSEN (MTL)
ORGAN ISAATIO

YLEISEN

FYSIIKAN OSASTO MERITIETEEN

OSASTO

KEMIALLIS

BIOLOGINEN

OSASTOE] r
TOIMISTONA

YLEINEN TOIMISTO
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5.2 TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

Suurin osa Merentutkimuslaitoksen toiminnasta tapahtuu Tähtitominkatu

2:ssa sijaitsevassa valtion kiinteistössä. fysiikan osasto toimii

osittain Tähtitominkadulla, osittain Kapteeninkatu 7:stä vuokratuissa

tiloissa. Yleisen meritieteen osasto ja biologian laboratorio toimivat

Bulevardi 9:ssä, jonka kellarissa on mekaaninen työpaja, näytevarasto

ja näytteenottovälineistö. Merentutkimuslaitos siirtyy vuonna 1983 ko

konaisuudessaan Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevaan vuokrataloon,

jossa on asianmukaiset uudet työskentelytilat.

Henkilöstö

Merentutkimuslaitoksen vakinaisen henkilökunnan lukumäärä oli vuoden

1981 lopussa 54 (24 virkasuhteista ja 30 työsopimussuhteista). Sivu

toimisia havainnontekijöitä oli 174. Ulkopuolisella rahoituksella työs

kenteli 24 henkilöä, joista 13 virastotyöntekij öitä. Ulkopuolisen ra

hoituksen turvin suoritettavia tehtävien jatkuvuuden takaamiseksi on

arvioitu tutkijahenkilökunnan vakinaistamistarpeen olevan suunnittelu-

kaudella 1983-86 neljä tutkijaa, joista yksi toimisi kokopäiväisesti

vrnpäristöntutkimuksessa.

fysiikan osastolla, jonka henkilökunta osallistuu niin. ympäristöntutki

muksissa tarvittavan perusaineiston tuottamiseen, oli vuonna 1981

14 henkilöä. Ympäristöntutkimusta osittain palvelevan aallokko- ja

virtaustutkimusten sekä merimeteorologisten tutkimusten jatkuvuuden

takaamiseksi on ehdotettu suunnittelukauden 1983-86 aikana vakinais

tettavaksi kolme tutkijan virkaa.

Yleisen meritieteen osastolla, jonka tehtävistä suuri osa kuuluu

ympäristöntutkiinuksen piiriin, työskenteli vuonna 1981 71 henkilöä.

Koska Itämeren suojelusopimuksen, Pohjanlahti-komitean ja Suomenlahti-

työryhmän velvoittamiin seurantatutkimuksiin liittyvät tehtävät ovat

lisääntyneet, on yleisen meritieteen osastolle ehdotettu perustetta

vaksi yksi erikoistutkijan virka.
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Kemiallis-biologisella osastolla, jonka toiminta joko suoraan tai

välillisesti palvelee ympäristöntutkimusta, oli vuonna 1981 16 vaki

tuista henkilöä. Itämeren suoj elusopimuksen toteuttaminen edellyttää

yhden uuden tutkimusavustajan viran perustamista sekä kemian että

biologian laboratorioon vuonna 1984, jolloin alkaa Itämeren suojelu-

sopimuksen toteuttamisen toinen vaihe ja havaintojen määrä kasvaa.

Kemian laboratorio tarvitsee uuden tutkijanviran vuonna 1986 suunnit

teilla olevaa ympäristömyrkkyjen reaktiomekanismien selvittämiseen

tähtäävää tutkimusta varten.

Laitteet

Merentutkimuslaitoksella on käytössään tutkimusalus Aranda vuosittain

noin 8 kuukauden ajan. Arandan korkean iän vuoksi vuotuiset huollot

ja erityisesti koneistojen varaosien saanti aiheuttavat lisääntyviä

kustannuksia ja hankintaongelmia. Arandan peruskorjaus tehdään vuosina

1982-83. Uuden aluksen suunnittelu tulisi kuitenkin aloittaa vuosina

1 985—86.

Fysiikan osaston laitteista lähinnä virtausmittauskalusto ja satel

liittikuvavastaanotin hyödyttävät myös ympäristöntutkimusta. Kemian

laboratoriossa on tavanomaisen vesi- ja ympäristöanalytiikkalaitteis

ton lisäksi TOC-analysaattori (orgaanisen huilen pitoisuuden määritys

laitteisto) ja kaasukromatografi. Biologian laboratoriossa on min. par

tikkelilaskija ja fluorometri.

Vuotuinen laitehankintamääräraha vastaa lähinnä kaluston poistumaa.

Suunnittelukaudella 7983-7986 on perushankintamäärärahasta ympäristön-

tutkimusta tavalla tai toisella palveleviin laitteisiin tarkoitus

käyttää yhteensä noin 900 000 mk, josta Arandan näytteenottolaitteiden

uusimiseen noin 350 000 mk ja kemiallis-biologisen osaston mittalait

teiden uusimiseen ja hankkimiseen noin 550 000 mk.

Määrärahat

Vuoden 1981 meroarviossa myönnettiin Merentutkimuslaitoksen käyttöön noin

9 766 000 mk. Laitoksen tulot (ulkopuolisille suoritetut tutkimustehtä

vät, jääkartat yms.) olivat vuonna 1981 98 660 mk. Tutkimusmenot olivat
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6 400 000 mk (noin 65 % laitoksen toiminnasta on tutkimus- ja kehittä
mistoimintaa). Ympäristöntutkimuksen osuutta tästä on vaikea erottaa.
Vuoden 1982 menoarvio oli 10 700 000 mk ja vuoden 1983 7 800 000 mk.

5.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHITTÄ4ISTARVE

fysiikan osasto

Fysiikan osasto tuottaa muiden tutkimus- ja palvelutehtäviensä ohella

perusaineistoa ympäristöntutkimuksen tarpeisiin.

Ulkopuolisen rahoituksen turvin on tehty Itämeren virtauksia koskevia

mallitutkimuksia, jotka muodostavat perustan mm. öljyvahinkotutkimuk

sille. Itämeren veden kiertoliikkeen selvittäminen on välttämätöntä

myös Itämeren tilan seuraamiseksi. Osastossa tehtävillä merimeteorolo

gisilla tutkimuksilla on suoria sovellutuksia mm. voimalaitosten suur

ten länipöpäästöjen ympäristövaikutuksia tutkittaessa.

Yleisen meritieteen osasto

Yleisen meritieteen osastossa sovelletaan meritieteellisiä tutkimus

tuloksia ympäristöntutkimuksen tarpeisiin sekä suoritetaan yhdessä

muiden osastojen kanssa Itämeren tilan seurantaa. Lisäksi osastossa

tehdään pemshydrografista tutkimusta, joka palvelee min. fysikaalista

ja biologista merentutkimusta, aineiden kulkeutumisselvityksiä ja

seurantatutkimuksia.

Seurantatutkimukset sisältävät min. Itämeren happitilanteen, rehevöity

misen ja yinpäristömyrldcyjen pitoisuuksien raportoinnin, rekisterien

ylläpidon sekä yhteenvetojen ja johtopäätösten teon meren tilasta.

Teollisuuden ja asutuksen jätepäästöihin kohdistuva alueellisten ja

tapauskohtaisten vaikutusten selvittäminen ja ennakoiminen kuuluvat

laitoksen vakiintuneiden tutkimusten piiriin. Esimerkkinä alueelli

sista ympäristöntutkimuksista mainittakoon ydinvoimalaitosten edus

talla tehdyt lämpöpäästö- ja virtaustutkimukset, Saaristomeren vir

taustutkimukset ja puunjalostusteollisuuden jätevesipäästöj en suun

nitteluun liittyvät mallitutkimukset. Nämä tutkimukset ovat luonteel
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taan joko viranomaisille annettavia lausuntoja tai konsulttityötä eikä

niitä yleensä voida ennakoida, vaan ne joudutaan tekemään muiden tut

kimusten ohella. Selvityksiin osallistuvat kaikki Merentutkimuslaitok

sen osastot. Tätä aihepiiriä aiotaan edelleen kehittää.

Osastolla tehdään myös ympäristöselvityksiin liittyvää perustutkimusta.

Merenpohjan kerrostumiin kohdistuva tutkimus sisältää paitsi perustut

kimuksen luonteista työtä myös raskasmetallien ja muiden ympäristö

myrkkyjen analysointia eri-ikäisistä sedimenteistä yhteistyössä kemian

laboratorion kanssa. Näin seurataan haitallisten aineiden kertymistä

Itämeren pohjalle sekä Itämeren tilan luonnontilaisia vaihteluita.

Itämeren pohjan kerrostumien tutkimusta tullaan kehittämään edelleen.

Tavoitteena on niin. merialueittain arvioida kuinka suuri osuus Itäme

reen tulevista ravinteista ja ympäristömyrkyistä poistuu sedimenttei

hin ja kuinka suuri osuus joutuu uudelleen aineiden kiertokulkuun.

Perustutkimuksen luonteisiin ympäristöntutkimuksiin kuuluvat myös

hapen ja orgaanisen hiilen käyttäytymisen tutkimukset. Tavoitteena on

kehittää merialueita kuvaavia matemaattisia malleja, joilla voidaan

tutkia ja ennakoida myös ihmisen aiheuttaman kuonnituksen seurauksia

Itämeressä.

Itämeren happitilanteen muutosten ymrnärtämiseksi ovat tiedot pohjan

hapenkulutuksesta erittäin tärkeitä. Tätä varten on suunniteltu lait

teisto, joka tuottaa automaattisesti mittaustuloksia syvänteiden olo

suhteista. Rahoitusmahdollisuuksien puuttuessa ei ole päästy kuiten

kaan toteutusvaiheeseen.

Kemiallis-biologinen osasto

Kemiallis-biologisen osaston painopistealueet ovat kansainvälisten

sopimusten perusteella suoritettava seuranta, sekä merikemiallinen ja

-biologinen perustutkimus. Lisäksi kemian laboratorio suorittaa lai

toksen muiden yksikköjen tanritsemat kemialliset analyysit. Toimintoi

hin liittyy sekä menetelmien kehitystyötä että havaintojen keruuta ja

analysointia. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää meriympäristön

kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia ja niiden muutoksia.
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Tavanomaisten vedenlaatuinääritysten lisäksi merivedestä ja sedimen
teistä tehdään öljy- ja raskasmetallimäärityksiä. Kaloista ja pohja
eläijnistä määritetään raskasmetallien ja organoklooriyhdisteiden pi
toisuuksia. Raskasmetallianaly’ysien määrä on kasvamassa mm. Itämeren
suojelusopimuksen edellyttäessä tarkempaa tietoa teollisuuden jäte
vesien vaikutuksista. Seurantatutkimusten aiheuttamasta lisääntyvästä
työmäärästä suoriutuainen vaatii muiden toimintojen supistamista,
mikä ei jatkuvasti ole mahdollista, vaan lisätyövoiman saanti on
välttämätöntä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on tällä hetkellä seuranta-

tulosten merkityksen selvittämisessä ja analytiikan kehittämisessä.
Orgaanisen analytiikan kehittäminen muodostuu erääksi painoalueeksi
suunnittelukaudella 1983-1986. Yhä uusien yhdisteiden osoittautuminen
ympäristömyrkyiksi merkitsee sitä, että tutkimuskapasiteettia on en
tistä enemmän keskitettävä analyysitutkimukseen. Tästä voidaan suurel
ta osin selvitä edellä esitetyn henkilöstölisäyksen turvin ja työsken
telyn painopistettä muuttamalla.

Analytiikan ja tasomääritysten rinnalla tulee ympäristömyrldcvjen vai
kutusten selvittämiseksi ryhtyä tutkimaan eräiden tyypillisten ympä
ristömyrkkyj en reaktiomekanismeja murtovesiekosysteemissä. Varteen
otettavat prosessit ovat haihtumis- ja liukenemisreaktiot, auringon-
valon vaikutuksesta meren pintakerroksessa tapahtuvat fotolyysireak
tiot, sekä kemialliset reaktiot merivedessä esiintyvien aineiden

kanssa (esim. halogeenit). Haitallisten aineiden (raskasmetallit ja
organoklooriyhdisteet) vaikutusta pohjaeläimistöön ja pohjaeläimistön
kykyä haj ottaa organokiooriyhdisteitä on tarkoitus ryhtyä tutkimaan
biologian laboratorion kanssa. Reaktioprosessien tutkimuksen suunni

teltu laajuus merkitsee kuitenkin niin huomattavaa tutkimusresurssien
tarvetta, ettei sitä kokonaan voida hoitaa tutkimuksen painopistettä
muuttamalla, vaan kemian laboratorioon tarvittaisiin uusi tutkijan-

virka.

Biologinen tutkimustyö on keskittynyt seuraaviin pääkohteisiin: kasvi
planktonin perustuotanto, eläinplankton, pohjafauna, energiasisältö eri
trofiatasöilla sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät tutkimuk
set. Asetuksessa mainittuja mikrobiologisia tutkimuksia laitoksessa
on voitu tehdä ainoastaan ulkopuolisen rahoituksen turvin.
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Tällä hetkellä biologinenkin tutkimus painottuu seurantatutkimuksiin,

niiden tulosten merkityksen selvittämiseen ja menetelmien kehittämi

sen. Seurannan hyväksikäyttö ja tulosten merkityksen arviointi korn

rostavat pitkäaikaisia muutoksia selvittävien tutkimusten tarpeelli

suutta.

Lisääntyvä ympäristöntutkimus ja haitallisten aineiden vaikutusten

selvittäminen edellyttää Itämeren ekosysteemin rakenteen ja toiminnan

entistä tarkempaa tuntemista ja tutkimuskapasiteetin lisäämistä

aloille, jotka selvittävät eri tuotanto- ja kuluttajatasojen sisäisiä

ja keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Eliöiden energia- ja hiilipi

toisuuksien sekä elollisen aineen siirtymä- ja hajoamismekanismien

selvittäminen tulee olemaan tärkeä tehtävä mm. laitoksessa kehitteil

lä olevan Itämeren hiilen ja hapen kierron mallin tarpeisiin.

Osallistuminen suunnitteilla oleviin kansainvälisiin tutkimuksiin

tulee sitomaan biologian laboratorion resursseja. Tästä voidaan osit

tain selvitä tutkimusten painotusta muuttamalla. Perustutkimus on

jäänyt sovelletun tutkimuksen varjoon. Koska sovellettu tutkimus tu

keutuu aina perustutkimukseen, olisi perustutkimuksen kehittämiseen

kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Ympäristömyrkkyjen lisääntyvä tutkimustarve tulee edellyttämään aina

kin tavallisimpien yhdisteiden ekosysteemissä tapahtuvien reaktiome

kanismien selvittämistä. fysikaalisten ja kemiallisten reaktioiden

lisäksi on tutkittava myös kasvien ja eläinten metabolian vaikutuksia

reaktio ihin.

Tietojen tallentmninen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Merentutkimuslaitoksella on käytössä HP 1000-tietokone ja rivikirjoitin

sekä neljä Commondore Pet-pienoistietokonetta. Suuren osan tutkimustyö

hön liittyvästä atk-suunnittelu- ja ohjelmointityöstä tekevät tutkijat,

sillä päätoimista atk-henkilökuntaa ei ole riittävästi. Laitoksessa

suoritetaan oman tietojenkäsittelyn lisäksi Itämeren suojelukomissiolle

eri maista tulevan aineiston atk-käsittelyä.

Merentutkimuslaitoksen havaintoja koskevat perusrekisterit ovat käyttö

kelpoisessa atk-muodossa. Rekisterienkäyttövalmiutta kehitellään
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edelleen ja niiden perusteella laaditaan tilastoyhdistelmiä sekä ulko

puolisten tilaajien että laitoksen omien tutkimusprojektin tarvetta

vastaavasti.

Laitoksen oman tietokoneen kapasiteetti on toistaiseksi ollut riittävä,

mutta lähitulevaisuudessa kapasiteettia joudutaan ostamaan muualta,

pääasiassa Ilmatieteen laitoksesta ja Valtion tekuillisestä tutkimus-

keskuksesta.

Merentutkimuslaitos julkaisee kahta tieteellistä sarjajulkaisua

“Finnish Marine Research” ja ‘Meri” sekä monistesarjaa “Sisäinen

raportti”.

5.4 KANSALLINEN YHTEISTY5

Merentutkimuslaitos toimii poikkitieteell isyytensä vuoksi yhteistyössä

useiden tutkimuslaitoksen ja viranomaisten kanssa. Yhteistyön suunta

viivoista on sovittu tutkimussopimuksilla vesihallituksen ja Geologisen

tutkimuslaitoksen kanssa. Muiden tutkimuslaitosten kanssa yhteistyö

pohjautuu yksittäisiin tutkimusprojekteihin ja noudattaa vuosikymmenien

aikana omaksuttua käytäntöä.

Meren suojeluun liittyvää yhteistyötä tehdään osin yhdessä vesihalli

tuksen kanssa. Yhteistyötä koordinoi työryhmä. Voima- ym. teollisuuden

ympäristöntutkimuksissa tehdään yhteistyötä kauppa- ja teollisuusminis

teriön sekä suoraan teollisuuden kanssa.

Pannikkokaupunkien ja -kuntien kanssa on yhteistyötä erityisesti meri-

ympäristön pilaantumista ja suojelua koskevissa kysymyksissä (esim.

Helsingin edustan merialueen öljynkulkeutumismall i).

Laitoksen suorittamien veden laatua, kalojen ravintoa ja kalojen hiven

ainepitoisuuksia koskevissa tutkimuksissa on yhteistyötä mm. Riista-

ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Ilmatieteen laitoksen kanssa

suoritetaan mm. ilman kautta mereen tulevan kuormituksen mittauksia.

Tutkimusyhteistyötä on myös Säteilyturvallisuuslaitoksen, Geologisen

tutkimuslaitoksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kanssa.
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Tutkimuksellista ja koulutuksellista yhteistyötä on tehty eri yliopis

tojen kanssa (Helsinki, Turku, Oulu, Jyväskylä). Tvänninnen eläintie

teellisellä asemalla on tehty perustuotanto- ja pohjaeläintutkimuksia

sekä Merentutkimuslaitoksen, vesihallituksen ja Maj ja Tor Nessiingin

säätiön hiilen kiertokulkua selvittelevää yhteisprojektia.

5.5 KANSAINVÄLINEN YHTEISTY)

Osallistuminen kansainvälisiin yhteistyöproj ekteihin on 1 isääntynyt

viime vuosikymmenen aikana.

Suunnittelukaudella 1983-86 kansainvälisen toiminnan painopiste on

erityisesti Itämeren suojelusopimuksen edellyttämän seuranta- ja tut

kimustoiminnan suorittajnisessa. Itämerensopimuksen mukaisen seurannan

perusteella pyritään eri maiden välisenä yhteistyönä selvittämään me

ressä havaittavien fysikaalisten, kemiallisten, sedimentologisten ja

biologisten prosessien dynamiildcaa sekä ihmisen vaikutusta siihen.

Tavoitteena on vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksien arvioiminen

koko Itämeren alueen tilaan.

Ympäristöntutkimuksen alalla laitos osallistuu soveltuvin osin Kan

sainvälisen Merentutkimusneuvoston (IGES), UNESCOn (YK:n kasvatus-,

tiede- ja kulttuurijärjestö) hallitusten välisen meritieteellisen

komission (IOC), kansainvälisen hydrologisen ohjelman (IHP), Itämeren-

tutkijoiden tCBO) sekä pohjoismaisten järjestöjen Nordforskin ja

INSTAn työhön. Lisäksi laitos osallistuu Itämeren merellisen ympäris

tön suojelusopimuksen edellyttämän komission työhön. Erityisesti

osallistuminen komission tieteellis-tekuologisen työryhmän toimintaan

vaatii huomattavan työpanoksen. Suomalaisten panos on varsin huomat

tava myös ICES:n ja Tieteellisten Unionien Kansainvälisen Neuvoston

(ICSU), Menen Tutkimuksen Tieteellisen Komitean (SCOR) asettamassa,

Itämeren liakaantumista selvittelevässä työryhmässä.

Laitos on edustettuna ICES:n meriympäristön laatukomiteassa, kemialli

sessa komiteassa, biologisen oseanografian komiteassa sekä erilaisissa

tilapäisissä työryhmissä. Lisäksi laitos on suunnittelukaudella 1983-86

edustettuna likaantumiskysymyksiä käsittelevässä neuvoa-antavassa komi

teassa (AQ1P), joka on ICES:n korkein elin meren likaantumista koske

vissa asioissa.
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Kahdenkeskisessä kansainvälisessä yhteistyössä on painopiste toisaalta

Suomen ja Neuvostoliiton välisessä, näiden maiden väliseen tieteellis

telmilliseen yhteistoimintasopinukseen pohjautuvassa merensuoj elualan

yhteistyössä Suomenlahdella, ja toisaalta Ruotsin viranomaisten kanssa

sovitussa vastaavanlaisessa yhteistyössä Pohjanlahden alueella.

Nordforskin kemian työryhmä suorittaa vesissä ja sedimenteissä olevien

typpiyhdisteiden ja hivenmetallien analyysimenetelmien interkalihroin

tia. Pohjoismaisena yhteistyönä valmistellaan myös vesikemiallisten

analyysimenetelmien standardisointia.

Meribiologian alalla ollaan kiinteässä yhteistyössä Itämeren biologien

(Baltic Marine Biologists) kanssa.

Merentutkimuslaitos osallistuu myös Pohjoismaisen Fysikaalisen Meren

tutkimuskollegion sekä Pohjoismaisen Meribiologisen Kollegion työhön.

5.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Merentutkinuslaitos tuottaa meritieteellistä perusaineistoa käytännön

tarpeita ja yhteiskunnan päätöksentekoa varten suorittamalla alan

ainoana monitieteellisenä tutkimuslaitoksena meriä koskevaa perustutki

musta, ylläpitämällä tarpeellista tieteellistä valmiutta meritieteelli

sen tiedon soveltamiseksi ja huolehtimalla kansainvälisestä yhteistyös

tä. Perustutkimuksen ja sovellutuksen välisen eron tekeminen ei ole

aina mahdollista.

Monitieteellisyydestä johtuen tiivis yhteistyö sekä laitoksen omien

osastojen että erilaisten koti- ja ulkomaisten tutkimuselinten kanssa

on välttämätöntä.

Itämeren suojeluun tähtäävät määräykset, kansainväliset toimenpiteet

ja sopimukset edellyttävät tutkimustoimintaa ja merialueen tilan moni

puolista seurantaa. Myös laitokselta pyydettävien palvelujen määrä on

kasvamassa, mistä huolimatta henkilöstömäärä on pysynyt entisellään.

Merellisen ympäristön suojelemiseen tähtäävän tutkimuksen painopistei

den määritteiyyn on vaikuttanut ulkopuolelta saatava rahoitus. Tällaisia
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tutkimuksia on aloitettu siitä huolimatta, että voimavarojen riittä

vyys on ollut hyvin epävarmaa. Hankkeiden onnistumiseen vaikuttavat

tällöin ratkaisevasti väliaikaisten henkilöresurssien ja yksityisten

stipendivarojen saanti. Eräs keskeinen kysymys on toiminnan turvaami

nen siinä tilanteessa, että ulkopuolisen rahoituksen määrä muuttuu.

Atk-toiminnassa henkilökapasiteetti on rekisterien kehittämisen kun

nalta nykyisellään riittämätön. Myöskään laitoksen laitemäärärahojen

kasvu ei vastaa toiminnan laajuuden kasvua.
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6 METSÄWTUTKIMUSLAITOS (METLA)

6.1 TOIMINTAPERIAKITEBT

Maa- ja metsäntalousministeriön alaisen Metsäntutkimuslaitoksen tehtä
väriä on (asetus 1070/76):

1. suorittaa tutkimuksia ja kokeita Suomen metsätalouden sekä
metsävarojen ja metsien eri käyttömuotojen tarkoituksenmukaiseksi edis
tmiseksi;

2. julkaista tutkimuslaitoksessa suoritettujen tutkimusten
tuloksia, levittää tietoja niistä yleistajuisessa muodossa sekä pitää

yhteyttä muihin metsäritutkimusta ja sitä sivuavaa tutkimus- ja kehit

tmistyötä harjoittaviin laitoksiin;

3. ottaa osaa toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön;

4. varata tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan

tilaisuus tutkimusten suorittamiseen tutkimuslaitoksessa;

5. antaa valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä;

6. hoitaa hallinnassaan olevia kokeilualueita ja luonnonsuojelu

alueita; sekä

7. suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty
sen tehtäväksi.

METLA on yksi ilmansuojelulain (67/82) ja -asetuksen (716/82) mukaisista
asiantuntijalaitoksista.

Toinen ympäristöasioihin liittyvä palveluluonteinen, lakisääteinen

tehtävä on metsätaloudessa käytettävien torjunta-aineiden tarkastaminen.

Laitoksessa on yhdeksän osastoa, joista neljä jakaantuu kahteen tutki
mussuuntaan, sekä hallinto- ja kokeilualuetoimistot (ks. organisaatio

kaavio). Lisäksi laitoksella on pääasiassa alueellista tutkimustoimin

taa varten kuusi tutkimusasemaa (rinnastetaan osastoihin) eri puolilla
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nata sekä jalostustoimintaa, energiametsätutkimusta ym. erityiskysy

myksiä varten yhteensä neljä koeasemaa. Tammisaareen on suunnitteilla

tutkimusasema.

Laitoksessa valmistellaan organisaation muutosta, joka toteutuessaan

vähentäisi suoraan ylijohtajan alaisina olevien määrää.

HALLINTOTOIMISTO TIEDOTU5YKSIKKO

MAAN T II TK M US- SUON TUl 1< M US- MAT 5 MAATT N EN

OSASTO OSASTO OSASTO

NHOIDON METSÄN.IALOSTUKSENI

TUTKIMUSOSASTO TUTKIMUSO5AS9]

JALS5TUSASEMAj TUTKI MUSASEMAT]

KOKEILUALUETOIMISTO j

KOKELUALUEET J LUONHON5 UOJELUALUEE

Keslcusyksildcö toimii nykyään kolmessa paikassa pääkaupunkiseudulla.
Useassa eri paikassa toimiminen haittaa tehokkaan tutkimustyön suorit
tamista, ja toiminta- ja talousssuunnitelman 1983-1986 mukaan on pit
kän tähtäyksen tavoitteena saada yhteiset toimitilat.

Toimitilat ovat ajanmukaisimnat, joskin pienet, tutkimusasemilla,
joiden rakennukset ovat alle 10 vuoden ikäisiä.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ(MMM]
METSÄNTUTKIMUS
LAITOKSEN (METLA)
ORGANISAATIO

HALLITUS ]

[
YLIJOHTAJA ]

METSÄNARVIOIMISEN METSÄEKONOMIAN

TUTKIMUSOSASTOJ TUTKIMUSOSAS9J

METSÄNSUOJELUN [ETSÄTEKNOLO6IAN

TUTKIMUSOSASTO TUTKIMUSOSASTO

1 KOEASEHA

6.2 TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat
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Henkilöstö

Vuoden 1982 lopussa henkilöstön määrä oli 610 (korkeakoulututkinnon
suorittaneita noin 10 %). Keskusyksikössä työskentelee noin 350, tut
kimusasemilla noin 160 ja koeasemilla noin 70 henkilöä. Suunnittelu-
kaudella l983-86 henkilöstön lisäys tulee peruslaskelman mukaan ole

maan 10 henkilöä, jotka sijoitettaisiin pääasiassa tutkimus- ja koe

asemille.

Selvästi ympäristöntutkiinukseksi luokiteltavaan tutkimukseen käytetään

tällä hetkellä 2-3 htv. Ympäristöntutkimusta sivuavaan ja sille taus

ta-aineistoa tuottavaan tutkimukseen käytettävä työpanos on huomatta

vasti suurempi.

Laitteet

Laiteresurssit ovat tyydyttävät. Osa laitteista on vanhentuneita eikä

laitteisto täytä kaikkia metsäalan ynipäristöntutkimuksille asetettuja

vaatimuksia. Laitteista mainittakoon;

- atomiabsoptiospektrometri (4-5 kpl)
- spektrofotometri (uusi, 1 kpl)
- kaasukromatografi (2 kpl)

Määrärahat

Toiminta rahoitetaan pääosin (97 %) valtion tulo- ja menoarviossa
laitokselle osoitetuista varoista. Loppuosa rahoituksesta saadaan
yhteistyösopiinusten kautta. Vuoden 1983 tulo- ja menoarviossa lai
toksen tutkimustoimintaa varten on myönnetty 68 Miilc, josta palkkojen
osuus noin 47 Miik.

M]3TL& ei voi tällä hetkellä tehdä maksullisia tutkimuksia tai palve
luja ulkopuolisille, mutta tämän mahdollistava lain ja asetuksen
muutos on parhaillaan vireillä. Lainmuutos astunee voimaan vuoden
1983 alussa.
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Jotkut tulevista tilaustöistä voivat liittyä siinä määrin MEflA:n

omiin tutkimuksiin, että ne voidaan resurssien käytön kannalta katsoa

yhteistutkimuksiksi. Huomattava osa tullee kuitenkin olemaan tilaajan

kokonaan kustantamia. Tilaustöiden suorittamista varten voidaan palkata

enintään kolme henkilöä. Esimerkkinä tilaustyönä suoritettavista ympä

ristöntutkimuksista mainittakoon ongelmajätelaitosta varten tehtävät

tumuk.

6.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMIM’]AN SUUNTMMINEN JA KEHITTÄMISTARVE

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 1983-86 mainitaan seuraavat ympäris

tönsuojeluun liittyvät tehtävät:

tutkia metsätalouden ja muun tuotantotoiminnan harjoittami

sen ympäristövaikutuksia metsissä

selvittää perusteita ympäristöä ja energiaa säästävien met

sätalouden työmenetelmien kehittämiseksi

Vuonna 1978 aloitettiin useiden tutkimusosastojen ja -asemien yhteis

projekti, jossa tutkitaan puuta energiaraaka-aineena (ns. PERA-projek

ti). Projekti päättyy vuonna 1987. Tutkimus on suurelta osin tekuis

taloudellinen, mutta koska energian tuotto uusiutuvan biomassan avulla

vähentää ympäristölle haitallisempien energiantuottomuotojen tarvetta,

voidaan PERA-projektin katsoa palvelevan myös ympäristönsuojelullisia

paamaaria.

Seuraavassa on osastoittain tarkasteltu ympäristöntutkimukseen liitty

viä tutkimusaiheita. Monet projekteista ovat keskusyksikön ja tutkimus-

asemien yhteisiä.

Maantutkimusosasto

Tutkimustoiminnan pääpaino on metsänlannoituksen biologisten perustei

den selvittämisessä. Tämän aihekokonaisuuden tutkimuksista ympäristön

suojelullisia tavoitteita palvelee projekti, joka selvittää biologisen

typensidonnan hyväksikäyttömahdollisuuksia puuntuotannossa (rahoitus

SITRA:lta, kesto 1982—1990).
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Suontutkinusosasto

Osastolla on 1970-luvulta lähtien tutkittu airi. metsäojituksen hydrolo

gisia vaikutuksia, metsäojituksen ja -lannoituksen vaikutuksia veden

laatuun sekä turvemaiden ojituksen, lannoituksen ja maanparannustoimen

piteiden vaikutusta ravinteiden mobilisaatioon. Suurin osa näistä tut

kijuuksista tehdään Parkanon tutkinusasemalla.

Tuhkan, lietteen ym. jätteiden käyttökelpoisuustutkinusta on tehty

osastoj en yhteiseen metsänlannoitustutkimukseen liittyen.

Osasto osallistuu soita koskevan seurantajärjestelmän kehittämiseen.

Metsien moninaiskäyttötutkimuksiin liittyvänmetsämarja- ja sienipro

jektin tutkimukset tehdään pääasiassa Joensuun tutkimusasemalla.

Metsänhoidon tutkimusosasto

Osasto osallistuu metsien moninaiskäyttöä koskevaan tutkimukseen sel

vittämällä metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusta metsien muihin käyttö-

muotoihin. Tutkimus tehdään Rovaniemen tutkimusasemalla.

Useiden eri tutkimusasemien yhteistyönä tutkitaan metsänhoitotoimenpi

teiden vaikutusta mets ikköekosysteemien rakenteeseen.

Metsien inventointityö tuottaa arvokasta metsäympäristön tutkimuksissa
tarvittavaa perustietoa. Inventointi tosin suuntautuu pääasiassa: puun
jalostusteollisuuden käyttöön soveltuvan runkopuuston arvioimiseen.
Meneillään olevaa metsä- ja suoekosysteemin seurantajärjestelmän kehit
tämistyötä varten eräillä koealoilla tehdään myös metsä- ja suotutki
muksia koskevia havaintoja (Rovaniemen koeasema).
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Metsäekonomian tutkimusosasto

Useat metsien moninaiskäyttöön liittyvät tutkimulcset kuuluvat tämän

osaston tehtäväkenttään ja suoritetaan osittain Rovaniemen tutkimus

asemalla. Projekteista mainittakoon:

- Metsien ulkoilukäyttö (7977-1983)

- Metsien virkistyskäytön kysyntä (7981-1982)

- Metsien ympäristömerkityksen ja metsänhoidon suhteet

(1981—1983)

- Metsien monimaiskäyttömuotojen ekonominen arviointi

(1982—1984)

- Matkailukeskusten ympäristövaikutukset (1982-1985)

Matemaattinen osasto

Osastolla laaditaan metsätilastollinen vuosikirja. Myös metsäntutki

muksen tulevaisuuden tehtävien kartoittaminen on tällä hetkellä mate

maattisen osaston tehtävänä. Tässä työssä pyritään entistä enemmän

huomioimaan ntyös ympäristöntutkimuksen tarpeet.

METLA ei ole tähän mennessä suorittanut ilmansuojeluun suoranaisesti

liittyvää tutkimusta.

Ilmansuojelututkimuksen käyttöön soveltuvaa, metsiin liittyvää perus-

materiaalia on laitoksessa kerätty ja käsitelty eri yhteyksissä. Täl

laisia ovat esimerkiksi valtakunnan metsien inventointien aineistot ja

tulokset metsien puuston rakenteesta, määrästä, kasvusta jne. sekä

tässä yhteydessä perustetut ja perustettavat seurantakoealat, joilla

tehtäviin havaintoihin ja mittauksiin voitaisiin sisällyttää ilman

suoj elututkimuksen erityisselvityksiä.

METLA:ssa ylläpidetään alueellista ilmastoindeksitiedostoa. Tätä

tiedostoa voidaan hyödyntää esimerkiksi selvitettäessä ilman laadun

muutosten vaikutuksia puiden kasvuun.

Muiden tutkimusten yhteydessä on kerätty eri puolilta maata metsä

karikenäytteitä 7950-luvulta alkaen. Tätä aineistoa on hyödyn

netty Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen ja fysiikan laitosten

yhteistutkimuksessa, jossa selvitettiinmrn. rikin ja raskasmetallien

pitoisuuksien muutoksia männyn ja kuusen neulasissa 15 paikkakunnalla.
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Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Laitoksella on oma keskisuuri VAX-tietokone. Vastuu tietokoneen yllä

pidosta ja atk-toiminnan kehittämisestä on matemaattisella osastolla.

Tutkimusmenetelmissä on pyritty kehittämään mm. dynaamista mallien

käyttöä metsäekonomiassa ja metsäekologiassa.

Keskusyksikön atk-resurssit ovat tällä hetkellä kohtalaiset, eikä

ulkopuolisia atk-palveluita tarvitse käyttää. Atk:n käyttötarpeen

kasvu on kuitenkin huomattava, ja on odotettavissa, että atk-resurs

sit ovat pian riittämättömät. Tutkimusasemien atk-resurssit ovat

täysin riittämättömät. Asemista ainoastaan kahdella on oma pienois

tietokone. Muut asemat joutuvat turvautumaan keskusyksikön tai lähei

sen korkeakoulun atk-palveluihin.

Tulosten atk:yyn perustuvaa analysointia tulisi edelleen tehostaa

kehittämällä ohjelmistollisia valmiuksia sekä kouluttamalla tutkijoita.

METL& julkaisee seuraavia sarjoja:

- Conmiunicationes Instituti Forestalis Fenniae

- Folia Forestalia

- Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja

6.4 KANSALLINEN YHTEISTYt3

Ympäristöntutkimuksiin liittyvää yhteistyötä on ollut Helsingin yliopis

ton yleisen mikrobiologian laitoksen ja Joensuun korkeakoulun biologian

laitoksen kanssa (energiaviljelmien typpilannoituksen tarpeen vähentä

mismahdollisuudet luontaista typen sidontaa ja yhdyskixitajätteitä hy

väksi käyttäen).

6.5 KANSAINVÄLINEN YNTEIS1Y3

Laitoksen kansainvälinen toiminta yleensä on vilkasta, mutta ympäristö-

asioihin liittyviä kansainvälisiä yhteistutkimuksia ei ole meneil

lään.



64

6.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Ympäristöntutkimuksen kannalta MBUA:lla on tällä hetkellä merkitystä

lähinnä ympäristöä koskevan taustatiedon tuottajana. Varsinainen ynpä

ristöntutkiinus on melko vähäistä.

Laitoksen ongelmana on mm. se, että siellä ei ole erityisesti koko

laitoksen tutkimussuunnitteluun erikoistuneita henkilöitä. Seurauksena

on ollut mm. se, että WTS:t ovat jääneet jokseenkin irrallisiksi asia

kirjoiksi, joilla on hyvin vähän yhteyksiä varsinaiseen toimintaan,

ja uusien tutkimusaiheiden valmistelu on ollut hajanaista. Erityisesti

ympäristöntutkiinusten suunnittelussa on puuttunut systemaattinen ote,

ja tutkimusten alkuunsaattaninen ja toteutus on ollut paljolti riippu

vainen tutkijoiden henkilökohtaisesta mielenkiinnosta tätä aihepiiriä

kohtaan. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimussuunnittelun kehittämistä

pohtinut työryhmä (Hari et al. 1982) on laatinut joukon ehdotuksia

nykyisistä suunnitelmallisenman tutkimustoiminnan pohjaksi.

Ilmansuojelututkimukseen erikoistunutta tutkijavoimaa ei tällä hetkellä

ole. Nykyinen tutkijakapasiteetti on täysin sidottu tutkiinusohjelmien

mukaisiin tehtäviin, joten lisätehtävistä selviytyminen edellyttäisi

tutkij aresurssien lisäämistä.

Kuitenkin lienee mahdollista kohtuullisin lisäpanostuksin muiden tutki

musten yhteydessä hankkia ilmansuojelututkimuksen tarvitsemaa aineistoa.

Laitoksen hallinnassa olevat lähes koko maan kattavat kokeilu- ja luon

nonsuojelualueet tarjoavat varsin hyvät mahdollisuudet erilaisten seu

rantahavaintoj en tekemiseen.

Tutkimusasemien toimintaedellytyksiä tulisi parantaa kasvattamalla mie

luunmdn niiden kokoa kuin lukumäärää.
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7 MUSEOVIRASTO

7.1 TOIMINTAPERIMTTEET

Äsetuksen (213/75) mukaan opetusministeriön alaisen museoviraston
tehtävänä on:

johtaa ja valvoa maan muinaismuistohallintoa ja suorittaa kuit
tuuriperintöön liittyvää tutkimusta, avustaa muinaismuistoalan ope
tustoimintaa sekä suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille muinais
muisto- ja kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suoje
lua koskevan lainsäädännön, tämän asetuksen sekä muiden säädösten
mukaan kuuluvat.

Museovirastossa on neljä osastoa, jotka jakautuvat toimistoihin (ks.
organisaatiokaavio).

Tutkiinusosaston toimistoista esihistorian toimistolla ja jossain mää
rin myös kansantieteen toimistolla on ympäristönsuojeluun ja -tutki
mukseen liittyviä tehtäviä.

Esihistorian toimiston asetuksen mukaiset tehtävät ovat seuraavat:

- esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten, niihin

liittyvän ympäristön sekä irtainten muinaisesineiden in

ventointi, luettelointi, lunastus, rahoitus ja sen val
vonta, sekä kunnostus ja hoito

- koti- ja ulkomaisia esineitä koskevien kokoelmien kartut
tammen ja hoito

- toimiston toimialaan liittyvä tutkimus ja julkaisutoiminta.

Rakennushistorian osaston rakennuskulttuuri- ja restaurointitoimis
toissa hoidetaan rakennetun ympäristön suojeluun liittyviä asioita.

Asetuksen mukaan rakennuskulttuuritoimiston tehtävänä on käsitellä
asiat, jotka. koskevat:
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rakennusten, rakennusryhmien, rakennetun ympäristön, kult

tuurimaiseman sekä historiallisen ajan kiinteiden muinais

jännösten inventointia, luettelointia, suojelua ja valvon

taa

rakennus- ja ympäristökulttuuriin liittyvää tutkimusta,

dolcumentointia, arkistointia ja tallennusta

toimiston toimialaan liittyvää koulutus-, julkaisu- ja

tiedotustoijnintaa.

Restaurointitoimiston tehtäviin kuuluvat asiat, jotka koskevat:

rakennusten, rakennetun ympäristön sekä historiallisen ajan

muinaisj ännösten konservointia, entistmistä, korjaus-,

muutos- ja kunnostustöitä, rakennusten ja muinaisjäännösten

siirtoa sekä näiden töiden ohjaamista ja valvontaa

museöviraston hallinnassa olevien rakennusten korjaus- ja

kunnostustöitä

restaurointiin liittyvää tutkimus- ja kehittmistyötä

töindston toimialaan liittyvää koulutus-,

tiedotustoimintaa.

julkaisu- ja
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7.2 TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

Yleinen osasto ja tutkimisosasto (lukuunottamatta merihistorian toi
mistoa, joka on Hylkysaaressa) sijaitsevat Helsingissä Nervanderin
kadulla, rakennushistorian osasto Ritarihuoneella ja Suomen kansallis-
museo Mannerheimintiellä. Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseensa var
sin hyvin.

Lisäksi virastolla on joko pysyviä tai väliaikaisia toimitiloja van
hoissa linnoissa.

Henkilöstö

Virastossa työskentelee yhteensä noin 250 henkilöä. Rakennushistorian
osastolla on noin 15 tutkijaa ja suunnittelijaa. Esihistorian toimis
ton vakinainen tutkimushenkilökunta käsittää toimistopäällikön, inten
dentin ja kuusi tutkijaa. Lisäksi lakisääteisiä pelastuskaivauksia ja
viraston ulkopuolisen rahoituksen turvin suoritettuja muinaisjäännös
inventointeja varten on vuosittain palkattu määräaikaisin työsopimuk
sin n. 20 tutkijaa. Em. henkilöiden tehtäviin kuuluu muun ohella myös
ympäristöntutkimusta, eikä pelkästään ympäristöntutkimukseen kohdistu
vaa työpanosta ole mahdollista arvioida.

Laitteet

Virastossa suoritettavaa ympäristöntutkimusta varten ei tarvita
erityisiä laitteita.

Määrärahat

Vuodelta 1983 tulo- ja menoanriossa on koko viraston tutkimus- ja
valvontatoimintaa varten varattu noin 1 Mak ja palkkoihin 17.1 Mak.
Ympäristöntutkimuksen osuutta määrärahoista on mahdoton arvioida.
Käsityksen’ tutkimusrahoituksen suumusluokasta antaa esimerkiksi ra
kennushistorian osaston tutkimus- ja valvontanjääräraha, joka on
luokkaa 0.2 Mnk. Tähän rahaan sisältyvät osaston toiminnan vaatimat
kulut sekä lyhytaikaisen aputyövoiman palkkaus.
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Esihistorian toimiston vastaava määräraha on 231 000 mk. Vuoden 1982

aikana suoritettuihin pelastuskaivauksiin oli varoja käytettävissä

noin 1 ,3 Ivlrnk ja muinaisjäännösinventointeihin noin 100 000 mk.

Valtion laitoksille tutkimuksia tehdään omakustannusperiaatteella.

Muiden tilaamista tutkimuksista laskutetaan valtion maksuperustelain

(980/73) mukaisesti. Poikkeuksen muodostavat erilaisten maankäyttö

suunnitelmien aiheuttamat pelastuskaivaukset, joista myös hankkeen

toteuttajina olevat yksityiset suorittavat ainoastaan todelliset tut

kimuskustannukset.

7.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHITrÄMISTARVE

Ympäristöntutkimusten rajaaminen museoviraston toiminnasta on vaikeaa.

Seuraavassa on käsitelty rakennushistorian osaston ja esihistorian

toimiston ympäristöasioihin liittyvää toimintaa.

Ralcennushistorian osasto

Osaston tutkimustoiminnassa on kolme pääaluetta:

- rakennusten ja rakennusmuistomerkkien tutkimus

- rakennetun ympäristön tutkimus

- restaurointi ja konservointitekuiikan tutkimus

Rakennusten ja rakennusmuistomerkkien tutkimustuloksia voidaan hyödyn

tää min, korjaus- ja entistämistöissä. Tutkimuksen kohteita ovat min.

linnat, kirkot, kartanot, pappilat, ruukit, kansanrakennukset, julki

set rakennukset ja historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset.

Rakennetun ympäristön tutkimuksessa dokumentoidaan ympäristöä antikvaa

risista ja rakennushistoriallisista lähtökohdista käsin. Tutkimustulok

set nivelletään muun rakennetun ympäristön tutkimukseen, mikä edellyt

tää yhteistyötä muiden ympäristöntutkimusta harjoittavien laitosten

ja virastojen kanssa. Pääpaino tällä sektorilla kohdistuu rakennuskan

nan alueellisiin inventointeihin, jotka palvelevat myös rakennussuoje

lua. Koko maan kattavan rakennusmuistomerkkien ja kulttuurihistorial

listen ympäristöjen luettelointi on vireillä. Hiljattain valmistuneista
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ja vireillä olevista töistä mainittakoon eräät seutukaavoja varten tar

vittavat selvitykset ja historiallisten taajamien rakennuskannan inven

toinnit, valtakunnallisten alueiden käytön suunnitelmaa varten valmis

tettavat luettelot sekä valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti

arvokkaiden rakennusten luettelo. Historiallisia ruukkeja (yhteistyössä

Raudantuottajien yhdistyksen kanssa) ja tehdasyhdyskuntia koskeva in

ventointi (yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa) on meneillään.

Rakennetun ympäristön tutkimuksessa on lähivuosien päätehtäväksi ase

tettu koko maata käsittävän ja mahdollisimman monitahoiseen käyttöön

soveltuvan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja alueiden

luettelon aikaansaaminen. Luettelointia suoritetaan yhteistyönä valtion

viranomaisten, seutukaava- ja maakuntaliittojen, kuntien, museoiden

ja kotiseutujärjestöjen kanssa museoviraston huolehtiessa toiminnan

koordinoinnista ja materiaalin arkistoinnista. Luettelolla on kolme

tavoitetta:

- olla rakennetun ympäristön suojelussa tarvittava tieto-

pankki, jota myös viraston ulkopuoliset voivat käyttää

- palvella informaatiotoimintaa pyrittäessä herättämään

yleistä mielenkiintoa rakennuskulttuuria ja sen säilyttä

mistä kohtaan

olla rakennushistoriallisen tutkimuksen apuneuvona erityi

sesti suunnittelu- ja ohjelmointivaiheessa

Restaurointi- ja konservointitekninen tutkimus tähtää restaurointi

työssä tarvittavien menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseen.

Osaston tutkimusta pyritään suuntaamaan siten, että sitä voidaan käyt

tää entistä monipuolisemmin hyväksi rakennetun ympäristön suojelussa

ja vanhan rakennuskannan korjaus- ja entistämistyössä. Tutkimuksen

suunnittelua tarkennetaan ajallisten, alueellisten ja yhteiskuntahis

toriallisten arvostusten ja tarpeiden mukaan.

Pitkän tähtäimen painopistealueeksi on osaston tutkimusohjelmassa mää

ritelty teollistuvan yhteiskunnan rakennuskulttuuri 1800-luvun jälki

puoliskolla. Tämä tutkimus voidaan helposti niveitää museoviraston

muiden tutkimusyksiköiden samaa aikakautta koskeviin tutkimuksiin.
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Tutkimus on erityisen perusteltu rrun. siksi, että parhaillaan käynnissä

oleva voimakas rakennetun ympäristön muutos kohdistuu entistä selvemmin

juuri tähän osaan rakennuskulttuuriamme, jota toistaiseksi on verrat

tain vähän tutkittu.

Tietojen tallentaminen tapahtuu toistaiseksi manuaalisesti käyttäen

kirjallista muotoa ja lomakkeita. Suomen rakennuskulttuurin yleisluet

telo pyritään muodostamaan atk-pohjaiseksi. 4tissa rakennetun ympäris

tön suojeluun liittyvissä hanldceissa ei atk:a välttämättä tällä het

kellä katsota tarvittavan.

Rakennushistorian osasto julkaisee yhtä omaa sarjaa (suomeksi).

Esihistorian toimisto

Esihistorian toimiston ympäristöntutkimus liittyy toisaalta arkeolo

gian tutkimukseen, toisaalta muinaisjäännösten suojeluun. Molemmissa

tapauksissa maastossa käytetyt tutkimusmenetelmät, arkeologinen kai

vaus, koekaivaus, muinaisj äännösinventointi, muinaisj äännösten ja

irtainten muinaisesineiden löytöpaikkojen tarkastus sekä erilaisten

näytteiden otto, ovat pitkälti yhteisiä.

Arkeologian tutkimuksen päämääräksi on aineellisen kulttuurin tutkimi

sen ohella tullut yhä suuremmassa määrin pyrkimys rekonstruoida eri

aikalcausina vallinneita ympäristöolosuhteita ja niiden pohjalta selvit

tää jonkin alueen elinkeinojen ja yhteiskunnan kehitystä. Perinteisten

arkeologisten tutkimusmenetelmien ohella tulokseen pääsemiseksi tarvi

taan eri luonnontieteiden, mm. geologian, kasvitieteen, eläintieteen,

kemian ja fysiikan menetelmiä. Muinaisjäännösten suojelu taas edellyt

tää muinaisjäännösalueiden tarkkojen rajojen selvittämistä sekä niille

tarpeellisten suoja-alueiden ja mahdollisten maisemallisten suojavyö

hykkeiden määrittämistä. Arkeologian avulla saatuja tuloksia joudutaan

tässäkin täydentämään mm. fosfaattitutkimuksella.

Monipuolista ympäristöntutkimusta vaatisi myös esihistorian toimiston

kolmas kiinteitä muinaisjäännöksiä koskeva tehtäväkenttä, muinaisjään

nösalueiden kunnostus ja hoito. Tämä tehtävä on kuitenkin suojeluteh

tävien vaatiessa pääosan toimintakapsiteettia jouduttu laiminlyömään

lähes kokonaan. Arkeologisen asiantuntemuksen lisäksi ktmnostus- ja

hoitotyöt edellyttävät ainakin kasvitieteellistä ja maisema-arkkiteh

tonista asiantuntemusta.
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Käytännössä esihistorian toimiston ympäristöntutkimus palvelee pää

asiallisesti muinaisjäännösten huomioonottamista maankäytön suunnitte

lussa, eriasteisessa kaavoituksessa, rakennustoiminnassa, vesistöra

kentamisessa, maa-ainestenottamisessa jne. Esihistorian topografisen

arkiston tarkastus-, inventointi- ja kaivauskertomuksissa on tiedot

kaikista maastamme todetuista muinaisjäännöksistä. Kuntakohtaisten in

ventointien perusteella on useiden seutukaavaliittojen alueilta jul

kaistu kiinteiden muinaisjäännösten luettelo. Painovalmiina on sisä

asiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosaston kanssa yhteistyössä

laadittu luettelo ja kartta vaiLakunnallisesti merkittävistä esihis

toriallisista suoj elualuekokonaisuuksista. Lisäksi suunnitteilla on

atk-pohjainen muinaisjäännösrekisteri, jossa muinaisjäännösten tällä

hetkellä epäyhtenäiset ja osittain puutteelliset tiedot olisi yhte

näistetty ja saatettu ajan tasalle.

Muinaisjäännösten suojelun ja hoidon osalta olisimuinaisjäännösrekis

terin ohella tärkeätä saada aikaan luettelo niistä kohteista, jotka

tulisi kunnostaa ja hoitaa tieteellisen tai nähtävyysarvon perusteel

la. Hoitosuunnitelmat tulisi laatia eri alojen asiantuntijoiden kans

sa yhteistyössä sekä kehittää organisaatio työn käytännön toteuttami

seksi. Lisäksi olisi selvitettävä, mitkä muinaisjäännösalueista si

jaitsevat siten, että niiden yhteydessä tai läheisyydessä olisi muun

suoje]uintressin piiriin kuuluva kohde tai kohteita. Tällöin tulisi

pyrkiä yhdistämään esihistoriallisen, kulttuurihistoriallisen, maise

mallisen ja luonnonsuojelun tarpeita ja luoda laajoja yhtenäisiä suo

jelualueita, joilla eri suojeluintressit tukisivat toisiaan. Selvityk

sen tekeminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri suojelutahojen kanssa.

7.4 KANSALLINEN YHTEISTYU

Tärkeimmät yhteistyölcumppanit ovat maakuntamuseot, valtion rakennus-

ja kaavoitusviranomaiset sekä eräät sektoriviranomaiset, kunnat,

seutukaavaliitot, maakuntaliitot, kotiseutuliitto, Valtion telmilli

sen tutkimuskeskuksen maankäytön laboratorio ja rakennuslaboratorio

sekä yliopistot ja korkeakoulut (erityisesti arkkitehtiosastot, taide

historian, kansantieteen, historian, maantieteen, arkeologian, kasvi

tieteen, eläintieteen ja geologian laitokset sekä Helsingin yliopiston

radiohiil iaj oitusi aboratorio).
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7.5 KANSMNVLINEN YFTTEISTYO

Tärkeintä ja vanhinta on yhteistyö vastaavien pohjoismaisten viran
omaisten kanssa. Muista ulkomaisista yhteyksistä mainittakoon Unescoon

liittyvä ICOJvUS (Kansainvälinen rakennusmuistomerkkineuvosto) ja ICCROM
(International Council on Consenration in. Rome) sekä Euroopan neuvoston

alainen Kulttuuriyhteistyöneuvosto. Kahdenvälistä yhteistyötä harj ci

tetaan useair Euroopan maan kanssa voiniasa olevien kulttuurivaihto

sopimusten puitteissa.

7.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevien suojelutehtävien jatkuvasta

lisääntymisestä on ollut seurauksena, että esihistorian toimiston

mahdollisuudet muuhun tutkimustoimintaan ovat varsin rajoitetut.

Henkilökunnan ja määrärahojen vähäisyys ovat myös estäneet laadittu

jen kehittämissuunnitelmien toteuttamisen. Toiminnan pääalueet, mui

naisjäännösten suojelu, tutkimus ja hoito, vaatisivat kaikki, mutta

erityisesti tutkimus ja hoito lisäresursseja. Toimistolla tulisi olla

mahdollisuus palkata arkeologien lisäksi myös muuta toiminnan kannalta

välttämätöntä tutkimushenldlökuntaa ainakin fosfaatti- ja muiden maa

näytteiden sekä luumateriaalin tutkimista varten.

Rakennetun ympäristön suojelun sekä korjaus- ja restaurointitoimmnnan

tehtävät vaativat tällä hetkellä suureuunan osan henkilökunnan työkapa

siteetista kuin tehtäväkentän “restaurointi, suojelu, tutkimus” kolmi

jako edellyttää. Suojelu- ja korjaustehtävien jatkuva kasvu merkitsee

tutkimuksen osuuden supistumista edelleen. Esimerkiksi rakennuskult

tuuritoimiston henkilölcunta hoitaa pääasiallisesti rakennusten ja ra

kennetun ympäristön suojelun ja hoidon vaatimia valmistelu-, selvitys-,

valvonta- ja tiedotustehtäviä. Tutkimustyö on ollut pakko rajoittaa

näissä yhteyksissä suoritettaviin antilcvaarisiin pernstehtäviin. Raken

nushistorian osaston mahdollisuudet toteuttaa omaehtoisia laajoja pro

jekteja ovat nykyisellään varsin vähäiset.
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Tällä hetkellä tarvittaisiin mahdollisuuksia uuden tutkimustiedon

tuottamiseen suojelutoiminnan pohjaksi. Vakiintuneesta maakuntamuseo

laitoksesta on muodostumassa hyvä yhteistyökumppani tällä alalla. Maa

kuntamuseot ovat kuitenkin itsenäisiä organisaatioita ja ne tekevät

museovirastoakin hyödyttäviä tutkimuksia vain siinä laajuudessa kuin

ne palvelevat maakuntamuseoiden omia päämääriä.

Rakennetun ympäristön tutkimus on riittämättömästi koordinoitua ja

muotojaan etsivää. Mm. Suomen Akatemian rahoitusmahdollisuuksia ei ole

riittävästi pyritty käyttämään hyväksi.

Tutkimuksellisen vastuun määrittely museoviraston sekä valtion muiden

viranomaisten, yliopistojen ja korkeakoulujen välillä ei ole riittävän

selkeä ja niiden tutkimustavoitteita ei ole toistaiseksi sovitettu

toisiinsa. Museoviraston vastuualueella kuitenkin korostuu nimenomaan

antilwaarinen tutkimus, johon sen henkilökunta on pätevöitynyt. Raken

nettuun ympäristöön kohdistuvasta tutkimuksesta vain osa kuuluu an

tikvaarisen tutkimuksen piiriin. Esimerkiksi kulttuurimaiseman, tutki

muksessa on alueita, joita mikään laitos ei tutki (asiaa on käsitelty

niin. maisematoimikcmnan mietinnössä). Tällaisten asioiden yhteensovit

tammen oli tarpeellista.

Museoviraston henkilöstön rakenne on varsin yksipuolinen. Esimerkiksi

kulttuurimaantieteen, yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden asian

tuntijoita ei ole. Vuoden 1975 jälkeen ei juuri ole otettu uusia hen

kilöitä pysyvään työsuhteeseen.

Museoviraston toimintaedellytyksiä ei juurikaan ole kehitetty vuoden

1972 organisaatiouudistuksen jälkeen. Ympäristöhallinnon kehittämisen

yhteydessä etenkin rakennussuojelun tutkimustarpeet on tarkoin selvi

tettävä.
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8 OIKEUSINJLIIYFINEN TUTKBvUSLAITOS

Oikeusministeriön alaisen oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tehtävänä on

harjoittaa puolueetonta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon lain

valmistelutyön vaatimat tutkimukset ja selvitykset. Laitos on perustettu

‘974. Tutkimuslaitoksessa on yleinen ja kriminologinen tutkimusyksikkö.

Johtalan lisäksi laitoksessa on nykyisin yhdeksän tutkijaa.

Yleisessä yksikössä, jolle mIn. ympäristökysymyksiin liittyvä tutkimus
kuuluu, on tällä hetkellä kaksi erikoistutkijaa ja kaksi tutkijaa.

Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella on tähän asti tehty kaksi ympäristön
suojeluun liittyvää tutkimusta. Molemmat ovat ilmansuojelun alalta. Toinen
käsittelee aiheuttamisperiaatteen soveltamista ilmansuojeluun ja toisen ai
heena on ilmansuojelun valvontaj ärjestelmä pääkaupunkiseudulla. Ympäristö

aiheisia tutkimuksia pyritään tekemään myös vastaisuudessa. Tutkimuksia voi

daan tehdä myös ulkopuolisten aloitteesta.

Laitoksen tutkimukset julkaistaan sen omassa julkaisusarjassa ttlikeuspoliit

tisen tutkimuslaitoksen julkaisujat1.
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9 RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOS (RKU)

9.1 TOIMINTAPERIMTTEET

Maa- ja metsätalousministeriön alaisen Riista- ja kalatalouden tutki

muslaitoksen tehtävinä on (asetus 146/71):

is

1. suorittaa maa- ja metsätalousministeriön hyväksymn ohjelman

mukaisesti tutkimuksia ja kokeita riista- ja kalatalouden tarkoituksen

mukaiseksi kehittämiseksi sekä julkaista niiden tuloksia;

2. ottaa osaa kansainväliseen tutkimustyöhön laitoksen toimi-

alalla;

3. järjestää tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuus tutki

musten suorittamiseen tutkimuslaitoksessa; sekä

4. suorittaa maa- ja metsätalousministeriön sille antamat

muut tehtävät.

Maa- ja metsätalousministeriön antamista tehtävistä merkittävin on

valtion kalanviljlyn hoito. Riistantutkimukseen sisältyy nykyään

myös poro-jaturkistalous, joita ei nykyisessä asetuksessa mainita.

Valmisteilla on uusi laki ja asetus, jossa poro- ja turkistalous

sekä kalanviljely tulevat lakisääteisiksi tehtäviksi.

Tutkimuslaitoksessa on riistantutkimusosasto ja kalantutkimusosasto

(ks. organisaatiokaavio).
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ(MM]
RIISTA- JA KALATALOUDEN
TUTKIMUSLAITOKSEN
CRKTL) ORGANISÄATIO

9.2

Tilat

L HALLITUS

TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTÄJA

TILAT JA V( (MÄVARAT

EVO
LAUKAA
SUOVU
POHJOIS-SUOMI
INARI, KÄYL,
MUONIO JA HAKASUO
PORLA
SARMIJNRVI
SIMUNANKOSKI
lEA—SUOMI (rakenteilla)
LEUSTOJARVI (suunnitteilla)
PORRASKOSKI (suunnitteilla)
NILSIA (suunnitteilla)
PIEKSANKOSKI (suunnitteilla)

Riistantutkimusosasto ja kalantutkimusosasto sijaitsevat

paikassa Helsingissä.

kolmessa eri

Kalantutkiinusosaston toiminta tapahtuu suureksi osaksi eri puolilla

maata sijaitsevilla kalanviijelylaitoksilla (Porlan, Evon, Laukaan,

Suovun, Hakasuon, Pohjois-Suomen, KäyUin, Muonion, Inarin, Sannijär

ven ja Simunankosken laitokset), jotka ovat samalla tutkimusasemia,

ja merikalastustutkimuksen kenttäasemilla (Ahvenanmaan, Kustavin,

Reposaaren, Vaasan, Kalajoen, Inkoon ja Valkon asemat). Itä-Suomeen

on rakenteilla sekä Leustojärvelle, Porraskoskelle että Pieksnkos

kelle kalanvilj elylaitokset.

RIISTANTUTKIMUSOSASTO

RI ISTANTUTKIMUSASEMAT

- AHVENJARVI
1 -EVO

- MELTAUS
LZSaDERSKAR

KALAN VILJELYLAITOKSET

H PORONTUTKIMUSASEMA

KALANTUTKIMUSOSASTO

KENTTMSEMAT:

- AHVENANMAA
- INKOO
- KALAJOKI
- VAASA
- KUSTAVI
- REPOSAARI
- VAIKO

TURKISELAIN
TUTKIMUSASEMA
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Riistantutkimusosaston koeasemat sijaitsevat Ahvenjärvellä, Evolla,
Meltauksessa ja Söderskärillä. Porotaloustutkimusta (valmistunee
1986) ja turkiseläintutkimusta (valmistunee 1983) varten perustetaan
omat asemansa.

Henkilöstö

Laitoksessa työskentelee noin 190 pysyvästi sekä 10-20 tilapäisesti
palkattua henkilöä, joista kolmasosa Helsingissä ja loput koeasemilla,
kalanviljelylaitoksilla ja muissa alueyksiköissä. Akateemisia työnte
kijöitä on noin 60 (biologeja, ekonomeja, kauppat. kandidaatteja).

Kalantutkimusosastolla on noin 80, riistantutkinusosastolla noin 30 ja
kalanviljelylaitoksilla noin 90 henkilöä.

Luonnon- ja ympäristönsuojelututkimukseen käytetään RKTL:ssa 8 htv.
Osittain luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyviin tutkimuksiin käy
tetään lisäksi 64 htv (lähde: maa- ja metsätalousministeriön hallin
nonalan luonnon- ja ympäristönsuojelututkimuksen työryhmän mietintö,

Luonnonvarainhoitotoimiston julkaisuja 6, Helsinki 1983).

Laitteet

Riistantutkirnusosastolla ei ole arvokkaita tutkimuslaitteita.

Kalantutkimusosaston laboratorion laiteresurssit ovat ympäristöntutki
muksen kannalta melko huonot. Laboratorion kallein laite on tällä het
kellä spektrofotometri. Kaasukromatografin hankinta on ajankohtainen.
Laboratorio käyttää tarvittaessa Helsingin yliopiston ja Jyväskylän
yliopiston laiteresursseja yhteistoiminnassa ao. laitosten kanssa.

Määrärahat

Vuoden 1981 budjetissa riistantutkimusosaston tutkimusvarat olivat

3.8 MTilc, josta palkkoja 1.3 Mmk, ja kalantutkimusosaston tutkimus-
varat 4.3 Mmk, josta palkat 2.3 Mmk. Kalantutkimusosasto saa varsin
paljon ulkopuolista (maa- ja metsätalousministeriö, vesihallitus)

tutkimusrahoitusta. Ulkopuolinen rahoitus on luokkaa 3 Mmk (2/3 tästä

palkkoja), joista kalastuskorttivaroja noin 2 Mmk.
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RKTL suorittaa palvelutoimintana tilaustutkimuksia sekä eräitä kalan

viljelyyn liittyviä tehtäviä valtion maksuperustelain mukaisesti.

Tätä toimintaa varten on IMA:ssa oma momentti.

9.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHITTAMISTARVE

Tutkimustoiminta tähtää tieteellisesti pätevän perustan hankkimiseen

riista-, turkis-, poro- ja kalatalouden kehittämiseksi, tuoton lisää

miseksi ja kansainvälisten sopimusten täyttämiseksi tehtäville ratkai

suille. Kalanviljelytoiminnan avulla pyritään nun. luomaan edellytykset

vesiympäristössä tapahtuneiden muutosten ja kalastuksen kalakannoille

aiheuttamien haittojen kompensoinnille ja torjumiselle. Tutkimus on

toisaalta laajamittaista biologista tutkimus- ja kokeilutyötä, toi

saalta taloudellisten ja metsästykseen ja kalastukseen liittyvien so

siologisten ongelmien selvittelyä.

Riistantutkimusosasto

Painopiste on viime vuosina ollut tutkimuksissa, jotka tähtäävät riis

tatalouden edistämiseen selvittelemällä eri riistalajien kannanrun

sautta ja elinympäristöjä, sekä niissä ilmeneviä muutoksia ja näiden

syitä. Riistataloutta koskevien selvitysten ohella tehdään turkiseläin

ja porotaloustutkimuksia.

Tutkimustoiminnan ohella osasto osallistuu nun. sellaisiin yhteiskunnan

toimintoihin, joissa riistatalouden tarpeet ja riistaeläinkantojen

vaikutukset on otettava huomioon, kuten esimerkiksi maankäyttöä ja

uudistuvia luonnonvaroja koskevaan suunnittelutyöhön.

Riistataloustutkimuksissa ovat etusijalla alueet, joilla riistan-

tuotannon luontaiset edellytykset ovat parhaat, riistatalouden mer

kitys huomattava ja riistatalouden ongelmat väestöntiheyden, ihmis

toiminnan lisääntymisen ja olosuhteiden muuttumisen vuoksi poltta

viiTunat. Näistä syistä toiminnan painopiste on edelleenkin maan ete

lä- ja keskiosissa. Pohjois-Suomessa suoritetaan alueen erikoison

gelmien selvittämiseksi laajaa tutkimus- ja koetoimintaa.
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Söderskärin riistantutkimusasema toimii hylkeisiin, merilintuihin

ja arktiseen muuttoon kohdistuvan tutkimustyön keskuspaikkana.

Evon riistatutkimusasema toimii näyteaineistojen keräyskeskuksena ja

käsittelypaildcana.

Ahvenjänren riistantutkimusaseman painopiste on suumisäkäskantojen

ja nisäkäsekologian tutkimuksissa.

Meltauksen riistantutkimusasemalla tehdään seurantatutkimusta, joka

koskee metsätaloustoiminnan vaikutuksia riistaeläinten runsauteen ja

viihtyvyyteen. Vuonna 1982 on keskitetty erityisesti metsäojituksen

riistavaikutusten selvittämiseen.

Kokemäenjoen suistossa ja Liminganlahdella tehdään vesilintukantojen

kehitystä koskevia ja elinympäristömuutosten setirannalle välttämättö

miä pitkäaikaisia havaintosarjoja.

Metsäkanalintututkiinukset keskittyvät mm. runsaudenvaihtelun ja ihmis

toiminnan vaikutusten selvittelyyn.

Porotutkimuksissa selvitetään mm. poron kykyä muokata elimistölle

vieraita aineita ja sietää kemiallista stressiä.

Petoeläintutkimuksen avulla etsitään keinoja, joilla voidaan rajoittaa

petojen aiheuttamia vahinkoja ilman, että luonnon säilyttämisen kan

nalta arvokkaita petoeläinkantoja joudutaan kohtuuttomasti vähentämään.

Tämä edellyttää petoeläinten biologian tutkimuksen ja luonnossa suon

tettavia käytännön kokeilujen tehostamista.

Käynnissä olevien metsälintu-, kanalintu-, vesilintu-, hirvi-, suur-

peto-, hylje- ja jäniskantojen seurantatutkimusten ja ekologisten

tutkimusten lisäksi tarvittaisiin fysiologista perustutkimusta, joka

edellyttää fysiologisen asiantuntemuksen ja välineistön lisäämistä

osastossa.
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Riistataloudessa viime aikoina tapahtuneiden huomattavien muutosten

vuoksi ovat osaston tehtävät jatkuvasti laajentuneet. Esimerkiksi

hirvi- ym. riistaeläinten tutkimuksessa on korkean tuoton säilyttämi

seen tähtäävien tutkimusten lisäksi huolehdittava ympäristönsuojelun

vaatimasta elinympäristöjen hoidosta.

Kalantutkimusosasto

Yhä suurempi osa kalantutkimusosaston toiminnasta on siirtynyt kenttä

asemille ja valtion kalanviljelylaitoksille. Helsingissä on yhteyksien

ja yhteistoiminnan kannalta välttämättömät toiminnat.

Käynnissä on seuraavanlaisia ympäristönsuojelullisia näkökohtia sisäl

täviä tutkimuksia:

- Karpin soveltuvuus rehevöityneiden vesien hoitoon (alkanut

1979)

- Ympäristön muutosten vaikutukset rapuihin (alkanut 1979)

ilittoa varten perattujen jokien kalataloudellinen paranta

minen (alkanut 1972)

- Metsäteollisuuden jätevesien vaikutukset kalojen fysiolo

giaan (alkanut 1975)

- Ympäristömyrldcyjen ja torjunta-aineiden vaikutukset kaloihin

(alkanut 1976)

- Lohen ja meritainenen ympäristömyrldcypitoisuudet ja niiden

vaikutukset mädin laatuun ja poikasiin

- Selvitys kalakannoista ja kalastuksesta Hakasuon kalanvil

j elylaitosten käyttövesien vaikutusalueella (vesioikeudel

lista käsittelyä varten, 1981-1982)

Kalanvilielylaitosten käyttövesien ja jätevesien tarkkailu

tutkimuksia; projekteihin liittyy tutkimuksia, jotka täh

täävät kuonnituksen vähentämiseen (jatkuvia, aloitusajan

kohdat vaihtelevat)
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Kalanviljelylaitosten aiheuttamien vesistöhaittoj en vähen
täminen (1981-1983)

Porraskosken ylä- ja alapuolisten vesien kalataloudellinen

selvitys (alkanut 1976)

Kyrönjoen vesistöalueen rapukantojen tilaa koskeva selvitys,

joka tähtää vesistörakentamisesta aiheutuvien muutosten

selvittämiseen (1 980—1 982)

Kyrönjoen vaelluskala- ja nahkiaistutkijuus, päämääränä

vesistörakentamisen vaikutusten selvittäminen (1980-1982)

Kyrönjoen vaikutus merialueen kalakantoihin ja kalastukseen,

äränä sun. vesistörakennustöiden vaikutusten selvittä

minen (1980—1982)

Inarinjärven kalakantojen hoidon tarkkailu (alkanut 1976)

Saimaan kalatalouden nykytilan selvitys, paamaäränä kerätä

perustiedot kalataloudesta mahdollisen säännöstelyn varalta

(1980—1 983)

Sotkamon reitin velvoitehoidon tarkkailuohj elma (1981-1986)

Kemijärven biologis-kalataloudellisen tutkimuksen kalatalou

dellinen osa (1982—1985)

Ohjeiden laatiminen kalataloudellisten velvoite- ja tark

kailututkimusten suorittamista varten (1980-1982)

Selkämeren silakan vä.henemisen syiden selvittäminen.

Osastossa tutkitaan myös yleisön lähettämiä kala-, lois- ja rapu-
näytteitä.

Järvien vuosittainen kalaicartoitustoiminta pyritään laaj entamaan
käsittämään sisävesien tärkeimmät kalastusalueet. Tuloksia voidaan
hyödyntää sun. yrnpäristömuutoksista kalakannoille aiheutuvien vaiku
tusten selvittämisessä ja seurannassa.
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Virkistys- ja kotitarvekalastusta koskevaa tutkimustoimintaa tehos

tetaan nopeuttamalla tietojenkäsittelyä ja tutkimustulosten hyödyn

tömistä. Päämääränä on parantaa kalataloustutkimuksen valmiutta

osallistua vesistöjen vaihtoehtoisia käyttömuotoja koskevien suunni

telmien laadintaan yhteistoiminnassa vesihallituksen kanssa.

Ympäristöntutkimuksen tehostaminen edellyttää tuntuvia määräraha-

lisäyksiä (min. kalavarojen seurantajärjestelmien kehittäminen; suu

riin, useiden tutkimuslaitosten yhteishankkeisiin osallistuminen;

merikalastustutkimus asemien toiminnan laajentaminen ympärivuotiseksi;

alueellisten yksiköiden laboratorioiden kehittäminen).

Valtion kalanvilj elyn arvokalakantoj en suoj elua ja inädin tuotantoa

koskeva tehtävä edellyttää toiminnan tehostamista ja laajentamista

ympäristömuutosten yhä lisääntyessä.

Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Laitoksella on riistantutkiniusosastossa oma Cominodore-pienoistietokone.

Kalantutkimusosastolla on Nokian MIKKO 3/18 pienoistietokone lähinnä

kalanierkintöihin liittyvän tietoaineiston käsittelyyn sekä yhteys

UNIVÄC 1100-tietokoneeseen päätteen avulla. Päätoimista atk-alan henkilö

kuntaa ei ole. Atk:n tehokas käyttö edellyttäisi henkilökunnan koulutus

ta. Valtion tietokonekeskuksen palveluja käytetään riistantutkimusosas

tossa noin 10 000 mk:n arvosta ja kalantutkimusosastossa noin

160 000 mk:n arvosta vuosittain.

Tulosten tallentamisessa ja käsittelyssä on atk:n merkitys kasvanut

voimakkaasti, ja atk-kapasiteetin riittäniättömyys muodosti.mee pian

ongelmaksi.

Laitoksen kirjasto on alansa erikoiskirjasto, joka palvelee myös

ulkopuolisia.

Laitoksen julkaisusarjat ovat:

- finnish Fisheries Research

- Suomen kalatalous

- Tiedonantaja

- Meddelanden

- Monistettuja julkaisuja

- Finnish Game Research

- Riistantutkimusosaston tiedonantoja
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9.4 KANSALLINEN YI-rfEISTYtI

Riistantutkimusosastolla on runsaasti yhteistyötä tutkimuspaikkakim

tien paikallisorganisaatioiden kanssa. Ympäristöntutkimuksissa yhteis

työtä tehdään mm. metsähallituksen Rovaniemen hoitoalueen ja Kuopion

korkeakoulun kanssa.

Kalantutkimusosastolla on ympäristöntutkimuksiin liittyvää yhteistyötä

tällä hetkellä niin. Helsingin yliopiston eläintieteen laitoksen fysio

logian osaston ja liinnologian laitoksen, Jyväskylän yliopiston kemian

laitoksen ja Ympäristöntutkimuskeskuksen, Kuopion korkeakoulun

fysiologian laitoksen, Oulun yliopiston, vesihallituksen ja sen piiri

organisaation, metsähallituksen, Suomen Kalamiesten keskusliiton,

Keskuslaboratorion, Metsäliitto Oy:n Äänekosken tehtaiden, Kemira Oy:n,

Valtion polttoainekeskuksen, joidenkin vesiensuoj eluyhdistyksien,

kalastuskuntien ja kalatalouspiirien, Lapin läänin kalatoimiston ja

maatalouskeskuksen kanssa.

9.5 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYO

Riistantutkiinuksessa kansainvälistä yhteistyötä harjoitetaan pääasiassa

Pohjoismaisen riistantutkiinuskollegion (NKV), Kansainvälisen vesilintu

tutkimustoimiston (flPB), Kansainvälisen metsästys- ja riistansuojelu

neuvoston (CIC) ja Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) puit

teissa.

Kalatalouden alalla kansainvälinen yhteistoiminta on huomattavasti

tehostunut viime vuosina suuren osan tutkimuksista ollessa osia

laaj emmista kansainvälisistä tutkimusohj elmista.

Yhteistyö perustuu osittain Itämeren kalastussopimukseen (SopS 40/74),

jonka perusteella toimii Itämeren kansainvälinen kalastuskomissio

(IBSFC), sekä Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmittuun sopimukseen

(SopS 2/77) Neuvostoliiton kalastusalusten oikeudesta harjoittaa

kalastusta Suomen kalastusvyöhykkeellä. Kansainvälisen merentutkimus

neuvoston (ICES) FAO:n Euroopan sisävesikalastuskomission (EIFAC),

ns. Suomenlahtityöryhmän (toimii Suomen ja Neuvostoliiton tieteellis

teknisen yhteistoimintakomitean puitteissa) ja ns. Pohjanlahtitoimi

kunnan (perustuu Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyösopimukseen)

työhön osallistutaan aktiivisesti.
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9.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Riistantutkimuksen mahdollisuudet tehdä ympäristönsuoj elullisia tutki

muksia ovat hyvin pienet. Erityisesti laitteiston suhteen on jääty

pahasti jälkeen kehityksestä. Erityisen ympäristömyrkkylaboratorion

perustamista pidetään aiheellisena.

Ennen kuin riistantutkimusasemia ryhdytään lisäämään, on nykyiset

neljä asemaa saatettava toimintakykyisiksi (lisärakentaminen, varuste

tason kohottaminen, henkilölcunnan lisääminen). Alueelliset tutkimus-

tarpeet voidaan toistaiseksi tyydyttää tutkimusasemia lisäämättä pe

rustamalla tilapäisiä tukikohtia, hanldcijrialla liikkuvaa tutkimuskalus

toa sekä käyttämällä entistä enemmän yliopistojen kenttäasemia.

Myöskään kalantutkimuksen määrärahakehitys ei ole vastannut tehtävien

kasvua. Tämä vaikeuttaa erityisesti talous- ja tilastotutkiinuksen

kehittämistä. Kalataloustutkimulcsessa pitäisi pyrkiä lisäämään varsi

naista budjettirahoitusta (Kalatalouden tavoitekomitea) sekä kehittä

mään hankekohtaista rahoitusta.

Tutkimustulosten julkaisemista - ja siten koko riista- ja kalatalouden

alan kehittymistä - viivästyttää huomattavasti painatusvarojen alimi

toitus. Painatusvarat eivät ole kasvaneet läheskään samassa suhteessa

kuin tutkimustoiminta.

Vireillä ollut hajasijoitushanke on jarruttanut uuden lain ja asetuk

sen laatimista ja ollut esteenä tutkimustoiminnan täysipainoiselle

kehittämiselle. Ennen hajasijoitusta koskevaa päätöstä ei laitoksen

uudet toimintamuodot huomioivaa lakia ole voitu saattaa voimaan.
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10 SÄTEILYTURVALLISUUSLAI1OS (STL)

10.1 T0IMINTAPERIMTEET

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Säteilyturvallisuuslaitoksen

tulee laitoksesta 20. kesäkuuta 1974 annetun lain (536/74) 1 §:ssä

säädettyj en tehtävien suorittamiseksi (asetus 103/75):

1. valvoa säteilysuojauslain (174/57) ja atomienergialain

(356/57) sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten

noudattamista;

2. valvoa ydinvoimalaitosten paineastioita niin kuin paine

astia-asetuksessa (549/73) säädetään;

3. antaa ohjeita 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten

ja määräysten soveltamisesta siltä osin kuin ne liittyvät laitoksen

valvontatehtäviin;

4. suorittaa säteily- ja reaktoriturvallisuuteen liittyvää

tutkimus- ja kehittämistyötä;

5. tutkia ja valvoa radioaktiivisuuden esiintymistä;

6. tutkia ja tarkkailla säteilyn käytöstä säteilynalaista

työtä tekeville ja muulle väestölle aiheutuvia säteilyannoksia;

7. suorittaa väestönsuojeluun liittyvää valtakunnallista

säteilyvalvontaa;

8. toimia valtakunnallisena säitelystandardilaboratoriona;

9. tehdä aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja

säteily- ja reaktoriturvallisuutta koskevista asioista;

10. osallistua kansainväliseen yhteistyöhön toimialallaan; sekä

11. suorittaa muut laitokselle säädetyt tai määrätyt tehtävät.
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Laitoksessa on kolme osastoa: tarkastusosasto, reaktoriturvallisuus
osasto ja tutkimusosasto. Tämän lisaksi laitoksessa on erillinen lää
ketieteellinen tutkiinusryhmä ja hallintotoimisto (ks. organisaatio
kaavio). Ympäristöntutkimukset on keskitetty lähinnä tutkimusosastol
le. Asetuksen 5 § :n mukaan:

Tutkimusosaston tehtävänä on suorittaa radioaktiivisten aineiden mää
ritystä ja standardisointia sekä radioaktiivisten aineiden kulkeutu
mista luonnossa ja niiden aiheuttamia säteilyannoksia koskevaa tutki
musta sekä valvontaa. Tutkimusosaston tehtävänä on myös kehittää val

takunnallista säteilyvalvontaa.

Osastojaosta riippumatta voidaan laitoksen tehtäviä suorittaa erilli

sinä hankkeina työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla (2 §).

Osastojen alaisten toinintaryhmien nimet eivät aina kuvaa ryhmän toimin

taa parhaalla mahdollisella tavalla, sillä tehtävien suoritus määräytyy

sen mukaan, missä on sopivinimat asiantuntijat, menetelmät ja laitteet

SÄTEILY
TURVALLISUUS-
LAITOKSEN (SIL)
ORGANISAATIO

kyseessä olevan ongelman ratkaisemiseen.
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Valvonnan ja tutkimuksen suhdetta ei ole määritelty, mikä käytännössä

helposti johtaa tutkimuksen osuuden vähentymiseen. Tutkimuksen osuutta

ei kuitenkaan ainakaan tutkimusosastossa haluttaisi vähentää.

Asetuksessa määriteltyjä ympäristöntutkimukseen liittyviä tehtäviä

on STL:ssa tulkittu mahdollisijiunan laajasti. Laitoksessa esimerkiksi

pyritään tutkimaan kaikkia ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia -

niitäkin, joita asetuksessa ei tarkoiteta - sillä laitos katsoo, että

sillä on oltava laaja yleiskuva asiasta.

Säteilysuojaus- ja atomienergialainsäädäntö ovat par’aikaa uudisteilla.

10.2 TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

Laitos toimii Helsingissä seitsemässä eri paikassa. Tutkimusosastolla

on Konalassa tilapäiset, tyydyttävät vuokratilat. Vireillä oleva lai

toksen hajasijoitushanke on ollut esteenä tilakysymyksen ratkaisemi

selle. Laitos vastustaa hajasijoitusta niin, siksi, että se palvelee

viittä ministeriötä, mikä toiminta hankaloituu, jos laitos sijoitetaan

pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Tutkimusosastoon kuuluva Pohjois-Suomen tutkimusasema sijaitsee Apu-

kassa Maatalouden tutkimuskeskuksen koeaseman yhteydessä.

Henkilöstö

SU:sta annetun asetuksen 10 §:ssä säädetään laitoksen virkamiehistä.

Vuoden 1981 lopussa STL:n palveluksessa oli 211 henkilöä, joista työ

suhteisia n. 60 %. Muutaman työsuhteisen toimihenkilön palkkaus tuli

kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Valtiovarainministeriön järjestä-

missä tilapäisissä toimissa sekä työvoimatoimiston sijoittamina viras

totyöntekijöinä oli yhteensä 14 henkilöä.

Teknillisen ja luonnontieteellisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa

laitoksessa oli v. 1981 131 eli 61.8 % koko heiikilöstöstä.
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Ympäristöntutkimusta tekevän henkilöstön osuutta on vaikea arvioida,
koska sitä tehdään usein muiden töiden ohella ja henkilötyövuosien
määrä vaihtelee ajan mittaan. Tällä hetkellä ympäristöntutkimuksessa

työskentelee ainakin lähes täysipäiväisesti noin 5 akateemista hen
kilöä. Näistä ainoastaan yksi (biologi) keskittyy jatkuvasti ympäris

töntutkimuksiin, muut (fyysikot, kemistit ym.) osallistuvat ympäris
töntutkimuksiin tarpeen mukaan.

Arviolta noin 10 % koko laitoksen henkilöstö- ja laiteresursseista

käytetään ympäristöntutkimukseen (lukuun sisältyy siis sekä palkkaus-

että laitekustannukset). Suurin osa tästä henkilöstöstä on avustavaa

henkilökuntaa.

Laitteet

Laitoksella on erittäin monipuoliset radioaktiivisuuden mittaamisessa

ja epäorgaanisten aineiden analytiikassa tarvittavat laitteet ja lait

teistot, joita kaikkia ympäristöntutkimuksessa voidaan tarvittaessa

käyttää. Laitteistoista mainittakoon:

- alhaisaktiivisten näytteiden mittauslaitteistot (c
,

,

- röntgenfluoresenssilaitteisto

- atomiabsorptiospektrometri

- spektrofotometri

Orgaanisten yhdisteiden analysoinnissa tarvittavia laitteita ei ole.

Lisäksi laitoksella on tutkimusvene Detektori ja autoja.

Määrärahat

Laitoksen tulot olivat vuonna 1981 7.7 Mmk. Ne kertyivät ydinvoima

laitosten turvallisuusvalvonnasta ja säteilyn käytön valvonnasta pe

rittävistä maksuista sekä maksullisista tutkiiruiksista. Menot olivat

vuonna 1981 24.6 Mmk, josta 24.0 Mmk rahoitettiin laitoksen käyttöön

tulo- ja menoarviossa osoitetuin varoin ja 0.6 Mmk kauppa- ja teolli

suusministeriön myöntämistä varoista (eräät energiahuollon tutkimus-,

suunnittelu- ja valvontatoiminnan menot). Tutkimusosaston menot koko

laitoksen menoista olivat v. 1981 noin 33 % eli noin 8 Mmk. Ympäristön-

tutkimuksen osuus koko laitoksen menoista on luokkaa 10 % eli v. 1981

noin 2.5 Mmk.
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Säteilyturvallisuuteen liittyvien ympäristöntutkimusten on alunperin

katsottu kuuluvan yhteiskunnalle, koska ne ovat käynnistyneet ydin

asekokeista peräisin olevan saasteen tutkimisella. Niitä on näin

ollen rahoitettu budjettivaroin. STL tekee myös velvoitetarkkailui

hin liittyviä ympäristöntutkiiuuksia ydinvoiinalaitosten ympäristössä

(ks. kohta 3). Näistä veloitetaan aiheuttajaperiaatteen mukaisesti.

Vuonna 1981 tutkimusosaston tulot ydinvoimalaitosten ympäristön

velvoitetarkkailuun kuuluvasta työstä olivat noin 0.6 Muk eli lähes

8 % laitoksen tuloista. Myös laitoksen omilla tutkimuksilla on var

sinkin aluksi täydennetty em. velvoitetarkkailua.

10.3 TUTKIMUSTOIMINTA, lOIMINNAN SUUNTAAMINEN JA KEHITfÄMISTARVE

Tutkinuisosaston toiminnan painopistealueina ovat umi. ydinvoiinan tuo

tantoon liittyvät ympäristökysymykset, luonnollisen säteilyn aiheut

taman säteilyrasituksen selvittäminen asuin- ja työympäristössä ja

väestönsuojeluun liittyvä valtakunnallinen säteilyvalvonta.

STL:ssä tehtäviin ympäristöntutkimuksiin liittyy aina oleellisena

osana menetelmäkehittely.

STL:n suorittamien ympäristöntutkimusten tavoitteena on ihmisen sätei

lyrasituksen selvittäminen. Tutkimus kohdistuu säteilyannos/päästösuh

teen määrittämiseen. Tätä varten on tutkittava radioaktiivisten ainei

den kulkeutumista, kehitettävä käyttökelpoisia laskentamalleja ym.

Ympäristöntutkimusproj ektit tehdään usein kansainvälisenä yhteistyönä.

Ympäristöntutkimuksia tehdään kaikissa tutkimusosaston ryhmissä, sekä

ryhmien välisinä yhteistöinä.

Tutkimusosaston Pohjois-Suomen tutkimusasema on perustettu valmius

syistä, erityistehtävänä Lapin olosuhteiden selvittely. Asemalla tut

kitaan Lapin erityisolosuhteiden vaikutusta ydimkokeiden laskeumassa

esiintyvien radionuklidien kulkeutumiseen, leviämiseen ja rikastumi

seen. Asemalla on myös tutkittu alueella luonnossa esiintyviä radio-

aktiivisia aineita.
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Seuraavassa on esitetty luettelonomaisesti osastolla suoritettavia

ympäristöntutkimuksia.

Luonnonsäteilytutkimukset

Osastolla tutkitaan vesien luonnollista radioaktiivisuutta ja tehdään

myös palveluanalyysejä ulkopuolisille sekä mitataan huoneilman, kai

vosten ym. radonpitoisuuksia.

Eräänä yksityiskohtana voidaan mainita, että osastolla on määritetty

mm. polttoturpeen ja kivihiilen sekä niiden palamistuotteiden radio

aktiivisuuspitoisuuksia. Tuloksia hyödynnetään arvioitaessa turvetta

ja kivihiiltä käyttävien voimlaitosten vaikutusta ympäristön radio-

aktiivisuuteen.

Ydinvoimalaitosten ympäristötutkimukset

Osastolla on tehty varsin paljon ydinvoimalaitosten ympäristökysymyk

sun liittyviä tutkimuksia, joiden osuutta on kuitenkin viime aikoina

vähennetty.

Ydinjäteprojektin geologisessa osassa on selvitetty mm. voimalaitos

jätteen loppusijoitukseen liittyviä kysymyksiä.

Onnettomuusvalmiuteen ja jäteselvityksiin liittyvissä radioekologi

sissa tutkimuksissa keskitytään toisaalta täydentämään onnettomuus-

tilanteiden varalle kehitettyjen mallien parametreja ja toisaalta

hankkimaan ydinjäteratkaisuja varten tarvittavia tietoja.

Osasto on vastannut Loviisan ja Oikiluodon yäinvoimalaitosten ympäris

tön säteilytarkkailuohjelmista. Niihin kuuluvina näytteinä mitataan

radioaktiivisuuspitoisuuksia ilmassa, vedessä, elintarvikkeissa ja

indikaattoriorganismeissa.

Ydinvoimalaitosten biologisten vesistötarkkailuohj elmien avulla pyri

tään saamaan tietoa läimninvesipäästöjen vaikutuksesta vesiekosystee

mun sekä taustatietoja radioekologisia tutkimuksia ja valvontaa var

ten. STL on tekemillään sopimuksilla sitoutunut luovuttamaan Loviisan
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tutkimusten tulokset Imatran Voima Oy:n käyttöön ja Olkiluodon tulok

set Teollisuuden Voima Oy:n käyttöön. Sopimukset olivat voimassa

vuoden 1982 loppuun asti.

Projektityönä on toteutettu yhteispohjoismainen rakkoleväprojekti,

jossa tutkitaan mm. vuodenajan merkitystä radionuklidien rikastumiseen

rakkolevässä. Osa rahoituksesta tulee NKA:lta (Nordiska Kontaktorganet

för Ätomenergifrågor).

Radioaktiiviseen laskeumaan liittyvät tutkimukset

Padioaktiivisten aineiden määriä ja kulkeutumista Itimeressä (meri

vesi-, pohjasedimentti- ja biotanäytteitä) on tutkittu ns. Itämeren

runko-ohjelman puitteissa. Saatuja tuloksia käytetään IAEA:n (Kansain

välinen Atomienergiajärjestö) koordinoimassa kolmivuotisessa Itämeri

projektissa.

Tutkimuksessa selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat tiettyjen pitkä

aiicaisten nuklidien kerääntymiseen kaloihin, muihin eliöihin ja sedi

menttiin Suomenlahdella ja Pohjanlahdella, sekä 90 Sr:n, Cs:n ja
239, 240 Pu:n jaicautunista Itämeren ekosysteemissä ja näiden radionuk

lidien poistumista biologisesta kierrosta.

Itämeren runko-ohjelman tuloksia on käytetty hyväksi myös pohjoismai

den (NKA) ja Neuvostoliiton kanssa tehtävissä yhteistyöprojekteissa.

Pitkäaikaisten radionuklidien kulkeutwnista maaperässä ja siirtymistä

pohjaveteen selvitetään mm. siksi, että pystyttäisiin arvioimaan sä

teilyannoksia onnettomuustilanteissa tai sij oitettaessa radioaktiivisia

j ätteitä maakerroksiin.

Osasto analysoi elintarvike-, laskeuma- ja pintavesinäytteiden 90 Sr-,
137 Cs- ja H-pitoisuuksia. 1970-luvun puolivälistä alkaen on myös

tranuraanien analysointi tullut mukaan analyysiohjelmiin.

Muista töistä ympäristöntutkimukseksi voidaan lukea tutkimus, joka

koskee radioaktiivisten aineiden esiintymistä Helsingin ja Tampereen

j ätevedenpuhdistamoiden lietteissä.
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SU:ssa suoritettava tutkimus tulee entistä enemmän painottumaan

asuntoj en terveysorrgelmiin, sekä ydinj ätteitä ja onnettomuusvalmiuk

sia koskeviin selvityksiin. Ydinvoimalaitosten valvontaan kuuluvat

tehtävät ovat rutiiniasteella. Erilaisten mallien rakentelu ja ke

hittely tulee edelleen olemaan eräs painopistealue.

Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Atk-toimintaan ja tietokonejärjestelmään liittyviä tehtäviä hoitaa

tutkimusosaston valvontapalveluryhmä. Toimintaa koordinoi atk-asioiden

koordinaatioryhmä.

Tutkimus- ja valvontatulosten käsittelyä varten STL:ssä on oma Eclipse

SIMO-tietokone oheis- ja päätelaitteineen.

Ympäristötutkimustulosten atk-talennusta ollaan paraikaa kehittämässä.

Aluksi atk:lle tallennetaan viranomaisten tarvitsema aineisto. Pyrki

myksenä on ajan mittaan saada tallennetuksi kaikki SU:ssa tuotettu

tieto.

Radioaktiivisuustilannetta koskevia pitkäaikaisyhteenvetoja varten on

kehitteillä oma rekisteröintij ärjestelmä.

STL:lla on kaksi raporttisarjaa. Toisessa sarjassa (ns. A-sarja) jul

kaistaan varsinaisten julkaisujen lisäksi mm. vuosiraportteja (englan

niksi) toistuvasta aineistosta, ja toisessa muita tutkimuksia, joilla

on ensisijaisesti kotimainen lukijakunta (ns. B-sarja, suomeksi tai

ruotsiksi). Jalostamatonta tutkimusaineistoa julkaistaan myös osastojen

omissa raporteissa, esim. STL-B-TUTO-sarjassa. Raporttien ohella toimi

tetaan ydinvoimalaitosten valvontaperiaatteita selostavia WL-ohjeita.

Tutkimuksia julkaistaan myös alan aikakausjulkaisuissa.

10.4 KANSALLINEN YHTEISTYU

Yhtenä periaatteena SU:n ja muiden tutkimuslaitosten välisessä yhteis

työssä on säilyttää konventionaalisten tutkimusten ja SU:n suoritta

mien radioaktiivisuuteen liittyvien tutkimusten yhteys, jotta konven

tionaalista aineistoa voitaisiin käyttää STL:n aineiston tulkinnassa.
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Merentutkimuslaitoksen kanssa on 1960-luvulta lähtien ollut sekä

seurantaan että tutkimukseen liittyvää yhteistyötä, jonka tuloksena

on syntynyt useita yhteisiä julkaisuja. Toistaiseksi ei ole olemassa

virallista yhteistyösopimusta.

Sekä vesihallitus että Ilmatieteen laitos toimittavat SU:lle näyt

teitä, mutta varsinaisia yhteistyöprojekteja ei Icummankaan laitoksen

kanssa ole tällä hetkellä. Ilmatieteen laitoksen aloitteesta STL on

osallistunut rikin kaukokulj etusta käsittelevään tutkimukseen.

Maatalouden tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyö rajoittuu nykyään yh

teiselle koeasemalle Pohjois-Suomessa. Täälläkään ei ole varsinaisia

yhteistyöprojekteja, vaan yhteistyötä tehdään lähinnä koejärjestelyi

hin ja menetelmiin liittyvissä asioissa.

Helsingin yliopiston (Tvärminnen eläintieteellinen asema), Turun yli

opisto (Saaristomeren tutkimuslaitos, Seili) ja Oulun yliopisto (Perä

meren tutkimusasema, Knmnit) kenttäasemien kanssa STL:lla on näyttei

den ottoon liittyvää yhteistyötä.

Helsingin yliopiston radiokemian laitoksen kanssa ollaan ajoittain

yhteistyössä, mutta kanssakäyminen tapahtuu pääasiassa STL:n ja radio-

kemian laitoksen välisen työnjaon ylläpitämiseksi.

10.5 KANSAINVÄLINEN YFfl’EISTYU

STL:n suorittamien ympäristöntutkimusten suhteen on kolme pääyhteis

työmuotoa: pohjoismainen yhteistyö, yhteistyö Neuvostoliiton kanssa,

yhteistyö Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa.

OEGD:n NEA:n (Nuclear Energy Ägency) säteilysuojelukomitean ja IAFA:n

puitteissa sekä pohjoismaisten säteilysuojeluviranomaisten välisenä

yhteistyönä kehitetään säteilysuojelukriteereitä myös ympäristövaiku

tusten osalta.

Pohjoismaiseen tutkimusyhteistyöhön osallistuvat kaikki näissä maissa

radioekologista tutkimusta tekevät laitokset. Yhteistyötä tehdään lä

hinnä Itämeren puitteissa ja sitä koordinoi NKA (Nordiska Kontaktorgan
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för Atomenergifrågor). Pohjoismainen ministerineuvosto rahoittaa sen
osan tutkimuksesta, mikä vaaditaan tutkimuksen laajentamiseksi hyö
dyttämään kaikkia pohjoismaita.

Neuvostoliiton GKAE:lla (Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton
Atomienergiankäytön Valtionkomitea) on yhteistyösopimus kauppa- ja
teollisuusministeriön kanssa. Tämän sopimuksen puitteissa eräillä
neuvostoliittolaisilla laitoksilla ja SU:lla on kanssakäymistä.
Itämeriyhteistyötä tehdään Leningradissa toimivan radiuminstituutin
kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on verrata ja vaihtaa tietoja Itä
meren alueen radioaktiivisesta saastumisesta. Yhteistyö käsittää myös
interkalibrointia (meri, ilma). Leningradin radiuminstituutin tutki
mukset ovat lähtökohdiltaan geokemiallisia. Moskovan tenreysministe
riön biofysiikan laitoksen ja Obninskin ydintutkimuslaitoksen kanssa
tehtävään yhteistyöhön liittyy myös biologisia tutkimuksia.

IABA koordinoi Itämeriprojektia (ks. kappale 3), jossa kaikki Itäme
renmaat ovat mukana. Tulokset raportoidaan myös Itämeren suojeluko
missiolle.

Kansainvälisiä kontakteja on edelleen syytä kehittää.

10.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGEUvIAT

Ympäristöntutkimukselle, joka koskee keinotekoisten radioaktiivisten
aineiden esiintymistä ympäristössä on STL:ssa annettu enemmän resurs
seja kuin mitä niistä aiheutuva lisäys säteilyrasitukseen edellyttäisi.
Esimerkiksi ydinvoimalaitosten ympäristövaikutukset ovat ainakin tois

taiseksi osoittautuneet varsin vähäisiksi. Onnettomuus- ja kriisival

miuden ylläpitäminen ja yleinen mielipide ovat puoltaneet ympäristön-

tutkimuksen osuuden pitämistä nykyisellä tasollaan.

STL:n ympäristöntutkimusten tulee liittyä STL:n viranomaistehtäviin.
Valtion rahoitusta voidaan periaatteessa saada sellaiseen tutkimukseen,

mikä liittyy joko jo todettuim säteilysuojeluongelmaan, jonka aiheut

tajaa ei voi asettaa kustannusvastuuseen, tai potentiaaliseen ongelmaan
siihen asti kunnes selviää, onko ongelmaa vai ei (valtion maksuperuste
laki).
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Projekteihin liittyy usein lyhyaikaisia tehtäviä, joita varten tarvit

taisiin ylimääräistä työvoimaa. Budjetissa asetettua henkilökiintiötä

ei kuitenkaan voida ylittää, vaikka saataisiin ulkopuolista rahoitusta.

Lyhytaikaisia projekteja varten on pyrkimyksenä varata tutkimusosastol

le yksi budjetoitu täyttämätön vakanssi sekä hankkimaän siihen rahoitus

esimerkiksi pohjoismaisista rahoista.

Tyypillistä STL:n ympäristöntutkimuksille on, että ne kuuluvat osana

kansainvälisiin yhteistyöproj ekteihin. Kansainvälisen yhteistyön merki

tystä ei pättävissä elimissä ehkä ole kuitenkaan vielä riittävän hyvin

tiedostettu, sillä matkarahojen vähyys vaikeuttaa tutkimustason osal

listumista kansainväliseen yhteistoimintaan.
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11 TILASTOKESKUS

11.1 TOIMINTAPERIMUEET

Valtioravarainministeriön alaisen Tilastokeskuksen tehtäväää on
(asetus 112/71):

1. laatia ja julkaista yhteisktmtaoloia koskevaa tilastoa sekä

pitää tilastotointa palvelevia rekistereitä, mikäli tilaston laatimista
tai julkaisemista tahi rekisterin pitoa ei ole säädetty tai määrätty
muulle viranomaiselle kuuluvaksi;

2. kehittää, ohjata ja valvoa valtion tilastotointa sekä tässä
tarkoituksessa laatia joka kolmas vuosi ehdotus vähintään viittä seu
raavaa vuotta koskevaksi valtion tilastotoimen kehitthnisohjelmaksi,
jota jäljempänä kutsutaan kehitUimisohjelmaksi, ja laatia vuosittain
kertomus valtion tilastotoimen kehityksestä; (15.7.1977)

3. suorittaa tilastokeskuksesta annetun lain (796/70) 5 §:ssä
tarkoitettuja tehtäviä;

4. huolehtia valtion tilastotointa palvelevan täydennyskoulu
tuksen antamisesta;

5. edistää tilastomenetelmien hyväksikäyttöä; (5.2.1982)

6. ylläpitää tilastokirjastoa sekä muutoinkin edistää tilasto

tietojen hyväksikäyttöä; sekä (5.2.1982)

7. suorittaa muut tehtävät, jotka laissa, asetuksessa tai val
tioneuvoston päätöksessä tahi valtiovarainministeriön määräyksestä tai

suostumuksella on annettu tai annetaan sen tehtäväksi.

Tilastokeskuksella on oikeus saada valtion tai muilta viranomaisilta

sekä yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä tilastojen laatimiseen

tarvittavat tiedot.
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Tilastokeskukselle kuuluu tilastojen tuottamista koskeva koordinointi

valtionhallinnossa. Lisäksi tilastokeskus tuottaa itse noin puolet

valtion viranomaisten laatimista yleisistä tilastoista.

Tilastokeskuksen toiminta-ajatus on seuraava:

Tilastokeskus laatu, analysoi ja saattaa käyttöön tilastoa yhteiskun

nasta sekä ohjaa valtion toimesta tapahtuvaa tilastotietojen tuotantoa

niin, että yhteiskunnan tilastotietojen tarve tyydytetään parhaalla

mahdollisella tavalla. Tilastokeskus edistää tietoaineistojen hyväksi

käyttöä airi. yhtenäistämällä niissä käytettäviä käsitteitä ja luokituk

sia.

Tehtävät pyritään suorittamaan niin, että tilastotiedot saadaan mahdol

lisiiiuaan pienin yhteiskunnallisin kokonaiskustannuksin.

Toiminta-ajatus korostaa erityisesti:

- tilastotietojen käyttäjien palvelua ja käyttäjien tarpeiden

merkitystä tilastojen tuotannon ohjauksessa

- tehokkuutta, nimenomaan yhteiskunnallisten kustannusten

suhteen.

Käyttäjien palvelu operationalisoituu pyrkimyksenä tuottaa oikeata tie

toa oikealla tavalla oikeaan käyttöön oikea-aikaisesti ja oikeassa muo

dossa ottaen huomioon tietojen potentiaaliset käyttömahdollisuudet,

joita lisäävät mm. tietojen keskinäinen yhdisteltävyys ja vertailtavuus

sekä tietoaineistojen pohjalta laadittavat analyysit ja tietojen jalos

tammen. Tämä edellyttää käyttäjien tarpeiden jatkuvaa seuraamista.

Yleisperiaatteena on, että tietojen tarjonta pyritään turvaamaan käyt

täjien maksukyvystä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Tämä

koskee erityisesti sellaisia tietoja, joiden käyttö on laaja-alaista

tai yhteiskunnallisesti merkittävää. Kapea-alaisia ja yhteiskunnalli

sesti vähemmän merkittäviä tietotarpeita pyritään tyydyttämään maksul

lisella tietopalvelulla.

Tehokkuuspyrkiinys operationalisoituu pyrkimyksenä löytää sellainen

tilastotietojen tuotantotapa, joka on edullisin tuotannon yhteiskunnal

liset kokonaiskustannukset ja resurssien vaihtoehtoiset käytöt huomioon-
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ottaen. Erityisesti yritetänn välttää päällekkäistä tilastotietojen

tuotantoa sekä käyttää hyväksi yhteiskunnan tietoaineistoja aina,

kun se on tarkoituksenmukaista. Tehostaessaan perustietojen saantia

yhteiskunnan, tietoaineistoista Tilastokeskus pyrkii yhteistyössä

muiden infonnaatioviranomaisten kanssa vaikuttamaan julkisen hallin

non ja muiden yhteiskunnan tietoaineistojen kehittämiseen siten, et

tä niiden moninaiskäyttö tulee mahdolliseksi ja yhteiskunnalliset

tehoklcuusnäkökohdat otetaan huomioon.

Tilastokeskus jakaantuu viiteen osastoon, jotka puolestaan jakaantu

vat toimistoihin (ks. organisaatiokaavio).

Tilastokeskuksen ympäristöntutkiinukseen liittyvät tehtävät hoidetaan

suunnitteluosastossa ja henkilötilasto-osastossa. Henkilöstötilasto

osastossa on elinolotilastotoimisto (perustettu 1.3.1983), jonka

toiinialueeseen kuuluvat min. ympäristötilastot. Tämä yksikkö on tuo

tannollinen yksikkö, jolle varsinainen ympäristötilastojen laadinta

kuuluu. Suunnitteluosastossa hoidetaan ympäristötilastojen suunnitte

luun, ohjaukseen ja koordinointiin liittyviä tehtäviä.

YmpäristötilastoissaTilastokeskuksen rooli on paljolti ohjaava, sillä

tämän alan tilastoviranomaisia on useita.
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11.2 TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

Tilastokeskus toimii kolmessa eri paikassa: Helsingin keskustassa

Mnankadulla, Töölönkadulla ja Pohjois-Haagassa Nuijamiestentiellä.

Nykyiset toimitilat ovat hyvät, mutta yksi yhteinen toimipaikka olisi

käytinnöllisempi.

Henkilöstö

Pysyvän henkilökunnan määrä osastoittain oli vuonna 1982 seuraava:

Hallinto-osasto 96

Tilastokirjasto 8

Suunnitteluosasto 22

Henkilötilasto-osasto 85

Yhteisötilasto-osasto 217

Tietoj enkäsittelyosasto 91

Yhteensä 519

Ympäristöntutkimukseen liittyvien tehtävien hoitoon käytettiin vuonna

1982 noin 2,5 htv. Henkilöstöresursseja tällä toimintasektorilla py

ritään lisäimän.

Laitteet

Tilastokeskuksessa on erittäin monipuolinen atk-laitteisto (ks. kohta 3).

Atk-kapasiteettia on riittävästi.

Määrärahat

Tilastokeskuksen kokonaismenot v. 1981 olivat 80,4 Mmk. Maksullisesta

palvelutoiminnasta kertyi vuonna 1981 2,5 Mmk. Maksullisten erityis

selvitysten laadiimasta huolehtii pääasiassa tätä tehtävää varten

palkattu henkilölcunta (vuonna 1982 20 henkilöä).

Jollei jonkin suoritteen osalta ole erikseen muuta säädetty, perii

Tilastokeskus tilauksesta suorittamistaan töistä maksun asetuksessa

1148/76 säädettyjen periaatteiden mukaan.
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Lisäksi kertaluonteisia määrärahoja voidaan jossain tapauksissa käyt
täil sellaisten tutkimusten ja selvitysten tekemiseen, jotka palvelevat
viraston onaa filastotuotantoa.

Ympäristötilastoihin käytettävät resurssit ovat vähäiset, noin 0.5 %
Tilastokeskuksen kokonaisresursseista. Eräitä ympäristötilastoihin
liittyviä hankkeita on osittain saatettu alkuun ulkopuolisella rahoi

tuksella (esim. sisäasiainministeriö). Esimerkiksi laajoja Ympäristö
tilasto-julkaisuja on kuitenkin tehty virkatyönä vuodesta 1971 lähtien.

11.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHIUANISTARVE

Ympäristötilastojen alueeseen luetaan kuuluvaksi ns. luontoympäristön
lisäksi rakennettu ympäristö. Ympäristötilastojen piiriin kuuluvat
seuraavat pääryhmät:

1. Luontoympäristö

- Maa-ala ja luonnonvarat

- Vesivarat

- Ilma ja ilmasto

2. Rakennettu ympäristö

- Yhdyskuntarakenne

- Asuinympäristö

- Vapaa-ajan ympäristö

- Työympäristö

- Liikenne

- Rakennetun ympäristön suojelu

3. Ympäristöoloihin liittyvät erityiskysymykset

- Energiahuolto

- Jätehuolto

- Kemialliset ympäristökuonnitteet

- Fysikaaliset ympäristökuonnitteet

4. Ympäristönsuoj elu
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Varsinaisten ympäristötilastojen lisäksi Tilastokeskus tuottaa muita
tilastoja, joilla saattaa olla käyttöä ympäristöntutkimuksessa.

Laajasta ympäristökäsitteestä johtuen ympäristötilastoja tai niihin
läheisesti liittyviä tilastoja tuotetaan yli 30 viranomaisen, laitok
sen, yhdistyksen ym. toimesta. Tärkeimmät ympäristötilastotietoja
tuottavat virastot ja laitokst ovat:

— Vesihallitus

O vesien määrän koskevat tilastot

O vesien käyttöä koskevat tilastot

O vesien kuonnitusta ja laatua koskevat tilastot

O jätevesien käsittelyä koskevat tilastot

- Metsäntutkimuslaitos:

O valtakunnan metsien inventointi

O metsätilastollinen vuosikirja

- Ilmatieteen laitos:

O meteorologiset tilastot

O ilman saastwnista koskevat tilastot

Myös seuraavat viranomaiset ovat merkittäviä ympäristötilastojen

tuottaj ia:

Geologinen tutkimuslaitos

Lääkintöhallitus

Maanmittaushallitus

Maatilahallitus

Merentutkimuslaitos

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Säteilyturvallisuuslaitos

Tie- ja vesirakennushallitus

Tilastokeskus

Työsuoj eluhallitus

Työterveyslaitos

Yliopistot

Korkeakoulut
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Tilastokeskus on laatinut laajoja ympäristötilastollisia kokoomajul

kaisuja 3-4 vuoden välein. Kolmas Ympäristötilastojulkaisu ilmestyi

vuonna 1981. Ympäristötilastojulkaisulla on varsin keskeinen ja ko

koava tehtävä Tilastokeskuksen ympäristötilastotoiminnassa. Tämä

julkaisu on maamme ainoa koko ympäristöalueen kattava tilastollinen

julkaisu.

Vuonna 1981 on laadittu esiselvitys ympäristötilastoj en kehittämisestä

ja koordinoinnista.

Vuoden 1983 aikana julkaistaan OEØ):n ympäristön tilan raportointia

koskevaan hanldceeseen liittyvä kansallinen tilastojulkaisu. Raportti

perustuu Suomen OECD:lle toinittamaan numeromateriaaliin. Hankkeen

rahoittaa Tilastokeskus.

Vesihallitukselle tehtävä vesivaratietojärjestelmähanlce koskee useita

vesihallituksen rekistereitä ja tilastoja. Tavoitteena on atk-rekis

tereiden tekninen yhtenäistäminen erityisesti tunnistetietojen osalta.

Hanke on resurssien puutteen vuoksi edennyt osahanklceina. Vesistöjen

tilaa koskevan tiedon hyväksikäytön edistämiseen tähtäävässä osahank

keessa pyritään kehittämään ja yhtenäistämään vesistöaluekohtaisia

raportteja. Osasta maata yhtenäistettyjä raportteja on jo laadittu.

Alue- ja toiinialakohtaisiin kuonititusselvityksiin liittyvää jätevesi

rekisteriä tullaan lähivuosina kehittämään.

Ympäristötilastojärjestelmän kehittämistyöhön liittyen on käynnisty

mässä kaksi ensisijaisesti materiaalitaseiden laadintaa palvelevaa

hanketta.

Ensimmäinen kehittämishanke koskee j ätetilastoinnin suunnittelua.

Vuonna 1922 valmistui alustava jäteluokitus. Jatkossa selvitetään tie

tojen keruumahdollisuudet em. jäteluokituksen mukaisesti. Hanke toteu

tetaan Tilastokeskuksen ja sisäasiainministeriön ympäristönsuojeluäsas

ton yhteistyönä.

Toinen kehittämishanke koskee maankäyttötilastoja. Tavoitteena on

tutkia ECE:n (Economic Conmiision for Europe) maankäyttöluokituksen

soveltuvuutta Suomen oloihin sekä laatia koeluontoisia tilastoja ny

kyisen tiedonkeruim pohjalta. Pohjoismaiden tilastovirastojen kesken
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on samanaikaisesti käynnissä maankäyttöluokituksien yhtenäistämispro
jekti, jonka työ on valmis. Kansallinen maankäyttötilastojen suunnit
telutyö tullaan suorittamaan Tilastokeskuksen, maanmittaushallituksen
ja sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosaston yhteistyönä.

Ympäristöä ja elinoloja koskevien tilastojen tuotanto on vakiintuina
tonta eikä vastaa kansallista eikä kansainvälistä tarvetta. Tilastojen
nylcyinen hajanaisuus on keskeinen ongelma.

Valtion tilastotoimen kehittämisohjelmassa kiinnitetään erityistä

huomiota nimenomaan ympäristö- ja elinolotilastojen kehittämiseen.

Kaudella 1983-86 nämä tilastoalueet pyritään saattamaan säännölli
sen tilastotuotannon piiriin. Ympäristötilastojen kehittäminen

liittyy vireillä olevaan ympäristöhallinnon kehittämiseen. Yleis

tavoitteina tällä jaksolla on:

- laajentaa Tilastokeskuksen osuutta ympäristötilastojen

laadinnassa, rajoittuen niihin tilastoihin, jotka luon

teensa puolesta soveltuvat Tilastokeskuksen rooliin

yleisten yhteiskuntatilastoj en tuottajana;

- voimistaa ympäristötilastojen koordinointia valtionhal

linnossa;

vaidinnuttaa elinoloja koskevien kokoomajulkaisujen laa

dinta virastossa;

- ryhtyä laatimaan määräajoin väestön asumisoloja koskevia

tilastoja;

- suorittaa yleisiä elinolosuhdetiedusteluja ja erityiselin

olosuhdetiedusteluja sekä kehittää elinoloja koskevaa ana

lyysiä;

- koordinoida ja yhtenäistää eri elinolotilastoja sekä sisäl

löllisesti että menetelmällisesti.

Uusia ympäristötilästoja tarvitaan erityisesti ilmansuojelua, melun

torjuntaa, jätehuoltoa, energiahuoltoa, maankäyttöä, ympäristönsuoje

lun hallintoa ja toimenpiteitä sekä niiden kustannuksia koskevista

asioista. Myös alueellisia ympäristötilastoja tarvitaan lisää.
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Ilmansuojeluun liittyvien tilastojen osalta tulisi kehittää erityisesti
seuraavia:

- havaintotoiininnan pohjalta laadittavat pitkäaikaismuutoksia
koskevat valtakunnalliset ja alueelliset tilastot

- tilastot ilman saastumisen vaikutuksesta kasveihin ja eläimiin.

Meluntorjunnan alalla tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat:

tilastot erilaisten ympäristöjen melutasosta

tilastot meluntorjwinan kustannuksista

Jätehuoltoa varten tulisi kehittää materiaalivirtatarkasteluim perus
tuva valtakunnan tason jätetilasto, joka kuvaisi sekä hyötykäytön
että ympäristönsuojelun näkökulmasta jätteiden

- muodostusta

- käsittelyä

- uudelleenkäyttöä

Maankäyttöä varten pitäisi kehittää valtakunnallisia alueiden ja

maankäytön suunnittelua palvelevia tilastoja.

Ympäristönsuojelun talous- ja toimintatilasto tulisi luoda ottaen

huomioon Tilastokeskuksessa kehitteillä olevan julkisen hallinnon
talous- ja toimintatilastojärjestebnän asettamat vaatimukset.

Painopistealueille sijoittuvien kehittämiskohteiden lisäksi olisi

kehitettävä tilastoja, jotka koskevat:

- vesistöjen tilaa

- eläin- ja kasvimaailmaa ekologisesta näkökulmasta

- ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä.

Jo olemassa olevissa esimerkiksi energian tuotantoa ja käyttöä kuvaa

vissa tilastoissa sekä alueellisissa väestötilastoissa tulisi huomioi

da ympäristötilastojen tarpeet. Kansantalouden tilinpitoa tulisi ke
hittää siten, että sen puitteissa tuotettaisiin muiden tilinpidon
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tietojen kanssa vertailukelpoisia sekä julkisen hallinnon että yksi

tyisen sektorin ympäristönsu.;jelun kustannuksia ja investointeja

koskevia tietoja. Ympäristötilastojen kokoomajulkaisussa tulisi en

tistä paremmin huomioida tietojen kansainvälinen vertailtavuus.

Luonnonvaroja koskevia tilastoja tulisi kehittää erityisesti ympäris

tövaikutusten näkökulmasta.

Nykyisten yinpäristötilastojen kehittämisessä tulee pyrkiä nopeuttamaan

tilastotietojen valmistumista ja yhtenäistämään eri tilastoissa käy

tettäviä käsitteitä, luokituksia ja aluejakoja tietojen vertailta

vuuden ja yhteiskäyttömahdollisuuksien lisäämiseksi.

Tilastojen valmistumista voidaan nopeuttaa rationalisoimalla tietojen-

käsittelyä. Tärkeimmät tilastot voitaisiin julkaista nopeasti vähän

toimitustyötä vaativina “raakatilastoina”.

Yhtenäistämistä voitaisiin edistää kouluttamalla tilastojen tuottajia.

Ympäristötilastojen luotettavuutta tulisi parantaa lisäämällä tilas

tollisten menetelmien käyttöä perustietojen keruussa ja tilastojen

laadinnassa. Julkaisuihin tulisi sisällyttää niin paljon taustatietoa,

että käyttäjä pystyy arvioimaan tiedon luotettavuutta omien käyttötar

koitustensa kannalta.

Ympäristötilastojen käyttöä yhteislwnnassa tulisi pyrkiä edistämään

lisäämällä markkinointia ja tiedotustoimintaa kohdistaen sitä erityi

sesti tärkeinmiille potentiaalisille käyttäjäryhmille (mm. korkein

poliittinen päätöksentekotaso, väliportaan hallinto, kuntataso sekä

tiedotusvälineet). Tiedotustoiinintaa varten tulisi kehittää erityinen

ympäristötilastojen viiterekisteri. Yleensä ympäristötilastoja kehi

tettäessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota suunnittelun, päätök

senteon, seurannan ja tutkimuksen tietotarpeisiin.

Ympäristötilastojen laadmnnassa tulisi käyttää mahdollisimman paljon

hallinnon, valvonnan ja tutkimuksen tuottamia tietoja.

Tilastojen tuotantoa koskevaa työnjakoa eri viranomaisten välillä tu

lisi selkiyttää turhan päälleldcäisyyden vähentämiseksi. Yhteistyötä

voidaan edistää mm. perustamalla viranomaisten välisiä yhteistyöryh

miä ja järjestämällä seminaareja.
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Lisäksi Tilastokeskuksen tulisi tehostaa ympäristöviranomaisiin koh

distuvaa tilastoalan konsultointitoimintaa.

Ympäristötilastoihin liittyvät toimenpiteet on suunniteltu ajoitetta

viksi seuraavalla tavalla:

Vastuuviranomainen

1982 Ympäristötilastollinen toimen

pide-ohj elma Tilastokeskus

Kansallinen ympäristöntilajulkaisu Tilastokeskus

Jätetilaston suunnittelu Tilastokeskus

Maankäyttötilastoj en suunnittelu Tilastokeskus

1983 Luonnonvaratilastojen suunnittelu Tilastokeskus/IW

Jätetilastoj en tuottaminen Tilastokeskus

Maankäyttötilastoj en tuottaminen Tilastokeskus

Ympäristötilastollinen vuosikirja Tilastokeskus

Vesistöj en laatuluokitus Vesihallitus

Vesivaratietojärj estelmä Vesihallitus

1984 Ympäristönsuojelun talous- ja

toiinintatilastoj en suunnittelu Tilastokeskus

Ilmansuojelua koskevat tilastot SM:n ymp.os.

Eläin- ja kasvimaailmaa koskevat

tilastot MMM

Ympäristölle haitallisten ainei

den käyttöä koskevat tilastot SM:n ymp.os.

1985 Melimtorjuntaa koskevat tilastot SM:n ymp.os.

M4v1 = maa- ja metsätalousministeriö

SM = sisäasiainministeriö

Vuoden 1982 kohdalla mainittuja hankkeita ollaan jo toteuttamassa ja

osaa vuoden 1983 hankkeista on alettu koordinoida:
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Tietojen tallentaminen, tietopalvelu ja julkaisutoiminta

Suunnittelu- ja ohjelmointitoiudsto huolehtii tietojenkäsittelymene

telmien yhtenäistmisestä ja kehittämisestä sekä tilastojen ja rekis

terien koneellisen tietojenkäsittelyn suunnittelusta ja ohjelmoinnista.

Konetoindsto huolehtii atk-laitteista, tietojen siirrosta koneelliseen

muotoon, tietojen koneellisesta käsittelystä ja konekielisten tietojen

säilyttimisestä.

Tietopalvelua hoitavat tilastotuotantoyksiköt, Tilastokirjasto, haas

tattelutoimisto ja tiedotustoimisto. Tilastokeskus vastaa tilastoja

koskeviin tiedusteluihin ilmaiseksi, mikäli siitä aiheutuu vain vä

häisiä kustannuksia. Maksuasetuksen mukainen korvaus peritän, jos

tiedon hankkimiseen kuluu yli tunti tai siihen liittyy myös muita

kuin työkustannuksia.

Tilastokeskuksen tietokannat (aikasarja- ja aluetietokannat) ovat

asiakkaiden käytettävissä (maksuasetuksen mukainen laskutus):

- tiedostojen konekielisinä kopioina

- päätekäyttönä asiakkaan omilla, Tilastokeskuksen, Valtion

tietokonekeskuksen tai jonkin tietoj enkäsittelypalveluj a

tarjoavan yrityksen päätteillä

- tietokannoista tehtyinä selvityksinä ja raportteina.

Ympäristöntutkimukseen liittyviä tilastoja on toistaiseksi tallennet

tu atk:lle runsaasti vain rakennetun ympäristön puolelta. Atk-käsit

telyä voitaisiin kuitenkin tehdä myös muilla ympäristöntutkimuksen

sektoreilla.

Tilastokeskus julkaisee tilastotietoja ja tutkimuksia monissa sarjois

sa ja julkaisuissa.

Yleisjulkaisuja:

- Suomen tilastollinen vuosikirja (pitkiä aikasarjoja)

- Tilastokatsauksia

- Taskutilasto
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Sarjoja:

- Suomen virallinen tilasto (laaja aihepiiri)
- Tilastotiedotus (tuoreet tiedot)

- Indeksitiedotus

- Tilastollisia tiedonantoja (erityisselvityksiä nitn. ympäris
töä koskevia)

- Tutkimuksia

- Käsikirjoja

Muistio

Julkaisuluettelot:

- Tilastojulkaisut 1856-1979

- Valtion tilastojulkaisut

Ympäristöasioista ei ole omaa julkaisusarjaa.

11.4 KANSALLINEN YHTEISTYU

Tilastokeskus on tekemisissä yli 30 ympäristötilastoa tuottavan ja/tai
käyttävän viranomaisen ym. kanssa. Tärkeinimät yhteistyökumppanit on

esitetty kappaleessa 3.

11.5 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Ympäristötilastoja koskevaa kansainvälistä yhteistyötä tehdään YK:n

tilastotoimiston YK/ECE:n, OECD:n (Organization of Economic Cooperation

and Development), SEV:n (Council for Mutual Economic Aid) ja pohjois

maiden kanssa. Lisäksi Suomen, Ruotsin ja Unkarin välillä on kolmenkes

kistä yhteistyötä.

Tilastokeskus on osallistunut erittäin aktiivisesti etenkin ECE:n,

OECD:n ja pohjoismaiden piirissä tehtävään ympäristötilastointia kos

keviin hankkeisiin.
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YK:n tilastotoimiston puitteissa on meneillään seuraavanlaisia hank

keita:

- ympäristötilastoj en kehittämistekniikan luominen lähinnä

kehitysmaita varten

- ns. prosessiluettelon kehittäminen materiaali- ja energia

tasej ärj estekiään.

ECE:n puitteissa tehtävä työ liittyy seuraaviin aiheisiin:

- ympäristötilastojen koordinointi- ja kehittämistekniikan

luominen

- tilastollisten vaatimusten selvittäminen sekä käsitteiden,

niääritelmien ja luokitusten kehittäminen useilla ympäristön-

tutkimuksen osa-alueilla

ympäristötilastoj en metodiongelmat

maankäyttöluokitus

- vesi- ja ilmatilastot

- yinpäristöindikaattorit

OEQJ:n puitteissa kehitetään edelleen ympäristön tilaraportointia ja

sen pohjana olevia tilastollisia indikaattoreita.

Suomen ja SEV:n välinen tilastoyhteistyö pohjautuu Suomen ja SEV:n

väliseen yhteistyösopimukseen (1973). Ympäristötilastoja koskeva yh

teistyö alkoi vuonna 1975. Yhteistyö on ollut pääasiassa tilastoma

teriaalin vaihtoa ja osallistumista asiantuntijaseminaareihin.
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Pohjoismainen yhteistyö tapahtuu kansallisten keslwstilastoviranomais

ten eri tilastoalueilla perustamien valiokuntien puitteissa. Ympäris

tötilastovaliokunnan (perustettu 1974) työ keskittyy seuraaviin aihei

siin:

a) Menetelmä- ja luokitusongelmat, jotka koskevat

- ympäristön tilan ja sen kehityksen tilastollista kuvaa

mista

- maankäyttötilastojen kehittämistä

- emissiotilastoja

b) Ympäristötilastojen julkaiseminen Pohjoismaisessa tilas

tollisessa vuosikirjassa ja kansallisissa julkaisuissa

c) Pohjoismainen ympäristötilastollinen yhteistyö kansain

välisissä järjestöissä

Myös Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa tapahtuu ympäristö

tilastoihin liittyvää yhteistyötä. Neuvoston alaisuudessa toimii ynpä

ristötietoryhmä, joka on käynnistänyt useita ympäristötilastoihin

liittyviä projekteja.

fleisinä kehittämistavoittena kansainvälisessä yhteistyössä koroste

taan ynipäristötilastojen laadintaan liittyvien menetelmien sekä kä

sitteiden ja luokitusten kehittämistä. Eri ympäristötilastojen osa-

alueista näyttävät erityisesti nousevan esille maankäyttötilastot

ja ynipäristönsuojelutoiinenpiteiden kustannuksia koskevat tilastot.

11.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Tilastokeskus katsoo, että sen toiminnan luonteeseen läheisesti kuu

luu osallistua ympäristötilastojen metodologiseen kehittämistyöhön.

Ympäristötilastojen kehittämistä on haitannut ympäristöasioiden hal

linnon ja tutkimuksen koordinoimattomuus sekä ympäristötilastokäsit

teen raj aamattomuus.
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Tilastokeskuksella on valtion tilastotoimen keskuselimenä keskeinen

asema yhteiskuntaa koskevien tilastojen tuottajana. Lisäksi Tilasto

keskukselle kuuluu tilastotoimen koordinointi ja ohjaus. Tilastokes

lars katsoo, että sen asemaa ympäristötilastojen tuotannossa ja oh

jauksessa tulisi selkeyttää ja vahvistaa esimerkiksi seuraavilla ta

voilla:

Ympäristötilastojulkaisun tuottamista jatketaan ja sitä

kehitetään sekä yhtenäistetän sisällöllisesti

- Tilastokeslcuksen osuutta lisätään sellaisten uusien ympä

ristötilastojen tuotannossa, jotka luonteensa puolesta

soveltuvat Tilastokeskukselle (esim. jätetilastot, maan

käyttötilastot, ympäristönsuojelun toiminta- ja talousti

lastot, luonnonvaratilastot)

- Tilastokeskus seuraa kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa

ympäristötilastojärjestelmän kehitystyötä sekä infonnoi

järjestelmästä ympäristötilastojen tuottajia ja käyttäjiä

- Tilastokeskus toimii yhteistyössä muita ympäristötilastoja

tuottavien varsinaisten vastuuviranomaisten kanssa.

Nykyisten ympäristötilastojen pääasialliset puutteet ovat:

tilastotietojen hajanaisuus ja epätasainen peittävyys

ympäristön eri osa-alueilla

vähiten on tilastotietoja ilmansuojelusta, haitallisista

aineista, jätteistä ja melusta; myöskään ympäristönsuoje

lun toimintaa ja taloutta koskevia tietoja ei tuoteta

riittävästi

riittävän ympäristönäkökulman puuttuminen rakennettua

ympäristöä koskevista tilastotiedoista

valtakunnallisten maankäyttötilastoj en puute
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epäyhtenäisyys käsitteiden ja luokitusten suhteen

niin, taloudellista toimintaa koskevat luokitusstandardit

soveltuvat huonosti ympäristön pilaantumiseenjakuonni

tukseen liittyvien toimintojen tilastolliseen kuvaami

seen

aluetietojen riittmättömyys ja kirjavuus

tiedot usein hyvin yksityiskohtaista havaintotietoa,

jonka pohjalta vaikea saada yleiskuva; kaivataan nykyistä

aggregoidumpaa indikaattoritietoa.

Erityisselvitysten tarve on osoittautunut varsin suureksi, mutta

maksuperustesnnösten mukainen palvelusten hinnoittelu yhdistyneenä

epäyhtenäisten aineistojen ja puutteellisen dokumentoinnin kustannus

vaikutuksiin on rajoittanut Tilastokeskuksen maksullisten tietopalve

lujen käyttöä. Myös tietopalvelun nopeudessa ja joustavuudessa on

ilmennyt puutteita.

Tilastokeskuksen ympäristöasioihin käytettävissä olevat henkilöstöre

surssit ovat pienet tehtävien laaja-alaisuuteen nähden. Elinolo- ja

ympäristötilastoille on 1.3.1983 perustettu oma toimisto, joten ti

lanne tulee pitkällä tähtäyksellä helpottumaan.
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12 TULLILABORATORIO

12.1 TOIMIWTAPERIAAYrEET

Tullihallitukseen kuuluvan tullilaboratorion tehtävänä on huolehtia
kuluttajan suojelua, verotusta ja tullivalvontaa varten tarpeelli
sesta maahan tuotujen ja maasta vietävien tavaroiden tutkimuksesta

sekä käsitellä muutoinkin tullihallinnon alaan kuuluvia kuluttajan
suojeluun liittyviä asioita.

Tullilaboratoriossa on kuluttaj ansuoj elutoimisto, tuli itelminen

toimisto ja hallintotoimisto (Asetus tullihailinnosta 142/80,
7 §). Tuliilaboratorio käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainvälis

tä yhteistyötä koskevat asiat (9 §).

Tuliilaboratorion organisaatio selviää oheisesta kaaviosta:

—_ MIKROBIOLOGINEN JAOSTO

•[
YLEISEN KEMIAN JAOSTO]

VALTIOVARAINMINISTERIO (yM)
TULI ILABORATORION
OPGANISAATIO

[ LABORATORION JOHTAJA 1
HALLINTOTOIMISTO ] KULUTTAJANSUOJELUTOIMISTO [TUILITEKNINEN TOIMISTO ]

•[
NAYTTEENOTTOJAOSTO 1

—[ BIOKEMIALLINEN JAOSTO ]
KEMIALLINEN JAOSTO

NEUVONTA

—I KÄYTTO— JA KULUTUS
TARVIKEJAOSTO

-1 PESTISIDIJAOSTO
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12.2 TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

Tullilaboratoriolla on Espoon Otaniemessä asianmukaiset, uudet tilat

(5 284 m2), jotka on mitoitettu sadalle työntekijälle.

Henkilöstö

Tullilaboratoriossa työskentelee yhteensä noin 100 henkilöä. Vain

pieni osa näistä tekee tutkimusta, jonka voidaan katsoa sivuavan ym

päristöntutkimusta. Yleisen kemian laboratoriossa on kuusi henkilöä

ja pestisidijaostossa 15, jotka kaikki ovat täystyöllistettyjä.

Pestisiditutkimuksia joudutaan nykyään tekemään myös käyttö- ja

kulutustarvikejaostossa (7 henkilöä osapäiväisesti) sekä biokemian

jaostossa (8 henkilöä osapäiväisesti).

Laitteet

Tullilaboratorio on pystynyt hankkimaan kaikki toimintansa kannalta

tarpeelliset laitteet. Laboratoriossa on mm. seuraavat laitteet:

- kaasukromatografi (10 kpl)

- nestekromatografi (5 kpl)

- massaspektrometri, korkea erotuskyky (1 kpl)

- M’4R (protoniherätteinen) (1 kpl)

- röntgenlaitteistot (1 kpl)

- automaattinen aminohappoanalysaattori (1 kpl)

- atondabsorptiospektrofotometri (2 kpl)

- infrapunaspektrometri (1 kpl)

- fluoresenssispektrometri (1 kpl)
- UV- ja näkyvän alueen spektrofotometri (5 kpl)

Kaasu- ja nestekromatografeilla tutkitaan niin. torjunta-ainemääriä,

homemyrkkyjä ja säilöntäaineita. Massaspektrometrillä voidaan selvit

tää tuntemattomien orgaanisten yhdisteiden, esimerkiksi torjunta-

aineiden rakenne.
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Määrärahat ja tutkimusmaksut

Torjunta-aine- ja raskasmetallitutkimukseen (lähinnä ympäristöntutki

musta) arvioidaan vuodessa kuluvan noin 1.5 Miilc, josta käyttö- ja

laitemenot noin 0.5 Milc la palkat noin 1 Mnk.

Suorittamistaan tutkimuksista perii tullilaboratorio maksun sen mu

kaisesti, mitä laboratoriotutkimuksista perittävistä maksuista on

säädetty tullihallinnosta annetun lain 5 §:n nojalla 23.3.7 979 anne

tussa asetuksessa (333/79) tullilaitoksen suoritteista perittävistä

maksuista. Makstm suuruus määräytyy asetuksen säännösten mukaisella

tavalla lasketun suoritteen omakustannusarvon mukaisesti.

12.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHITT)MISTARVE

Tullilaboratorion valvontatutkimuksista lähinnä pestisidijaoston ja

yleisen kemian jaoston työt sivuavat ympäristöntutkimusta.

Pestisidijaoston valvontatyön pohjana ovat lääkintöhallituksen ja

elinkeinohallituksen antamat eniirnnäispitoisuussuositukset sekä Maail

man Terveysjärjestön (WHO) suositukset. Jäämävalvonnan mielekkyyden

ja tuloksellisuuden eräänä edellytyksenä on jatkuva tietämyksen hank

kiminen torjunta-aineiden käytöstä niissä maissa, joista elintarvik

keita tuodaan.

Yleisen kemian jaoston tutkimusten piiriin kuuluvat niin, elintarvikkei

den raskasmetallipitoisuuksien määritys.

Tullilaboratorion on tehtävistään suoriutuakseen jatkuvasti tarkkaan

seurattava muissa maissa tällä alalla tapahtuvaa kehitystä, esimerkiksi

meneteljniä.

Laboratoriossa voitaisiin suorittaa tuontitarkastusten ohella myös

vientitarkastuksia, mutta toistaiseksi näitä tutkimuksia ei ole juuri

tehty.
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12.4 KANSALLINEN YHTEISTY

Tullilaboratorion monitahoisella vastuualueella tapahtuva nopea kehitys

edellyttää täydennyskoulutusta.

Tullilaboratorio sijaitsee Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen lä

hellä, mikä mahdollistaa hyvän teknisen yhteistyön.

Pnalyyttistä virka-apua on VTT:n lisäksi annettu mm. Helsingin yliopis

tolle ja sitä annetaan tarvittaessa (virka-apuna) myös muille, mikäli

kapasiteettia riittää.

12.5 KNSAINVÄLINEN YHTEISTYG

Kansainväliset kontaktit sekä eri maiden lainsädnnön tunteminen on

tärkeää, koska valvonnan kohteina olevat tuotteet ovat usein paljonkin

oman maanune olosuhteista poikkeavissa olosuhteissa tuotettuja ja val

mistettuj a.

Ympäristöntutkimusta sivuavaa yhteistyötä tehdaän mm. FAO:n ja WHO:n

yhteisen organisaation Codex alimentarius-järjestön, ISO:n (Kansain

välinen standardisointiorganisaatio) ja IUPAC:in (International Union

of Pure and Äpplied Chemistry) kanssa.

12.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Tullilaboratorion tehtävät on tarkasti lailla ja asetuksella määrätty.

Laboratorio voisi erittäin monipuolisten ja ajanmukaisten analysaatto

reidensa puolesta tehdä käytännöllisesti katsoen kaikkia ympäristön-

tutkimuksessa tarvittavia analyysejä. Koska laitteistoa kuitenkin tar

vitaan jatkuvasti laboratorion omassa valvontatyössä, ei ulkopuolisten

kanssa voida tehdä sopimuksia pitkäaikaisesta analyysiavusta, vaan

virka-apua voidaan antaa ainoastaan lyhyellä tähtäyksellä kertaluon

teisesti.
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13 TYtJERVEYSLAITOS

13.1 TOIMINTAPERIMTTEET

Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, joka

toimii sosiaali- ja terveysministeriön johdon ja valvonnan alaisena

(laki 159/78). Laitoksen tehtävänä on (asetus 501/78):

1s

1. harjoittaa ja edistää työn ja terveyden vuorovaikutukseen

kohdistuvaa tutkimusta sekä työsuojelun ja terveyshuollon tutkimusta

ja kehitystyötä;

2. suorittaa toimialaansa liittyviä tutkimuksia, selvityksiä

ja muita palvelutehtäviä;

3. suorittaa ammattitautien ja muiden työstä johtuvien sai

rauksien tutkimusta, selvittelyä, diagnosointia ja hoitoa;

4. suorittaa työtapaturmiin ja niiden torjuntaan liittyviä

tutkimuksia, selvityksiä ja palvelutehtäviä;

5. suorittaa työhygienian, toksikologian, työturvallisuuden,

ergonomian ja muun työsuojelun ja työterveyshuollon alaan kuuluvia

tutkimuksia, selvityksiä, mittauksia ja palvelutehtäviä;

6. osallistua työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvien

säännösten, määräysten ja ohjeiden valmisteluun ja kehitystyöhön

sekä suorittaa niiden edellyttamaa tutkimus- ja selvitystyötä;

7. kehittää ja antaa toimialaansa kuuluvaa jatko-, täydennys

ja erikoiskoulutusta;

8. harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu-, tiedotus- ja

valistustoimintaa sekä julkaista alan lehtiä ja muuta tiedotus- ja

koulutusmateriaal ia;
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9. harjoittaa toimialaansa kuuluvaa kirjasto- ja informaatio
palvelutoimintaa sekä ylläpitää työsuojelu- ja terveysalan tietojär
j estelmiä;

•I0. osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön;

11. antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita toiinialaansa liitty
vistä kysymyksistä; sekä

12. suorittaa työsuojelu- ja työterveysalaan kuuluvat muut
tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen tehtäväksi.

Työterveyslaitoksessa on keskuslaitos (seitsemän osastoa) sekä kuusi
aluelaitosta, jotka toimivat laitoksen osastoina (ks. organisaatio
kaavio). Osastot jakautuvat vielä laboratorioiksi. Yleisen osaston
jakaminen kahdeksi erilliseksi osastoksi on suunnitteilla.

Ympäristöntutkimusta tai sitä sivuavia tutkimuksia tehdään lähinnä
työhygienian ja toksikologian sekä psykologian osastoissa ja Kuopion
aluetyöterveyslaitoksessa.

—f TUTKIMUSJOHTAJA

KIRJASTO

—
EPIDEMIOLOGIAN JA BIOSTATISTIIKAN OSASTO

—} FYSIOLOGIAN OSASTO

—-- TYÖ TERVEYS TURVALLISUUS -LEHTI

—_TYÖTURVALLISUUSOSASTO

LAPPEENRANNAN ALUETYÖTERVEYSLAITOS

TAMPEREEN ALUETYÖTERVEYSLAITOS

UUDENMAAN ALUETYÖTERVEYSLAITOS

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ (STM)

VALTUUSKUNTA

TYÖTERVEYS
LAITOKSEN (TTL)
OR6AN ISAAT 10

JOHTOKUNTA

JOHTORYHMÄ PÄÄJOHTAJA

HALLINTOJOHTAJA 1—
APULAISJOHTAJA

LEINEN OSASTO 1—
PSYKOLOGIAN OSASTO 1—
IYÖLÄÄKETIETEEN OSASTO

TYÖHYGIENIAN JA TOKSIKOLOGIAN OSASTO

KUOPION ALUETYÖTERVEYSLAITOS

1 OULUN ALUETYÖTERVEYSLAITOS

1 TURUN ALUETYÖTERVEYSLAITOS
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13.2 TIL’T JA VOIMAVARAT

Tilat

Keskuslaitos ja yksi aluelaitoksista sijaitsevat Helsingissä ja muut

aluelaitokset Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tmnpereella ja

Turussa.

Keskuslaitoksen ja Kuopion aluelaitoksen tilat ovat ahtaat ja epätar

koituksenmukaiset. Kuopion aluelaitos saa uudet toimitilat vuonna 1984.

Henkilöstö

Työntekijöitä on yhteensä noin 540, joista aluelaitoksissa noin 160

henkilöä. Henkilöstö on kokenutta ja tieteellisesti pätevää (esim.

vuoden 1981 lopussa tohtorintutkinnon suorittaneita oli 42).

Keskuslaitoksen työajasta 40 % menee tutkimukseen ja 35 % palveluteh

täviin. Aluelaitoksissa palvelujen osuus on 55 % ja tutkimuksen 15 %.

Laitteet

Laiteresurssit ovat toimenkuvaan nähden riittävät. Laitokse]la on mm.

seuraavat laitteet ja laitteistot:

- nssäspektrometri (sijoituspaikka Helsingin yliopiston

kemian laitos)

- mikroaaltosilta (sijoi1tspaikka Helsingin yliopiston kemian

laitos)

- sigiiaalianalysaattori (soveltuu melututkimukseen)

- röntgenfluoresenssispektrometri (mm. ilma-analyysit)

- mikroanalysaattori (mm. ilma-analyysit)

- elektronimikroskooppi (mm. ilma-analyysit)

- nestekromatografi (2 erilaista, biologiset analyysit)

- atomiabsorptiospektrometri (1 kpl keskuslaitoksessa,

1 kpl aluelaitoksessa)

- kaasukromatografi taluelaitos)
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Määrärahat

Vuoden 1982 talousarviossa laitoksen menot olivat 82 Mmk, josta palk

kojen osuus 50 Mmk. Valtion osuus laitoksen menoista voi olla neljä

viidesosaa. Vuonna 1982 valtionosuuteen oikeuttavat menot olivat

76.5 Mmk ja valtionosuus siten 61.2 Mmk. Menojen ja valtionosuuteen

oikeuttavien menoj en välinen erotus 15.6 Muk (20 %) laitoksen on

katettava oman toiminnan tuotoilla. Työsuojelu- ja terveysalan tutki

mus- ja palvelutoimintaan liittyvien erityistehtävien suorittamista

tai erityistä tukea tarvitsevia toimintoja varten on mahdollista

saada lisättyä valtionapua(laki 159/78).

Ulkopuolista rahoitusta laitos on saanut mm. Työsuojelurahastolta ja

Suomen Pkatemialta. Ulkopuolinen rahoitus on mahdollistanut sellaisten

tutkimusten suorittamisen, jotka eivät olisi olleet mahdollisia val

tionavun turvin.

Suoritteista perittävistä maksuista on säädetty sosiaali- ja terveys

ministeriön päätöksessä (526/78).

13.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTAAMINEN JA KEHITTÄMISTARVE

Toksikologinen tutkimus on keskittynyt muutamaan päälinjaan, joista

mainittakoon perimämyrkyllisyys, liuotinaineitten aineenvaihdunta

sekä hennostomyrkyllisyys. Toksikologista tutkimusta ovat tukeneet

Ruotsin ja Suomen Työsuojelurahastot sekä Suomen Akatemia.

Fysikaalisen työhygienian laajin projekti on koskenut impulssimelua.

Rahoitus on osittain Suomen Akatemialta ja tutkimus tehdään yhteis

työssä Teknillisen korkeakoulun, Tampereen teknillisen korkeakoulun

ja työsuojeluhallitulcsen kanssa. Työterveyslaitoksen osuus on lähinnä

impulssimelun kuulovaurioriskin sekä psykofysiologisten vaikutusten

haittaavuuden arviointimenetelmien kehittäminen. Impulssimeluproj ek

tiin osallistuu myös psykologian osasto.

Kuopion aluelaitoksessa on tutkittu mm. biologisia pölyjä maatalouden

työterveydellisenä ongelmana, työntekij öiden torjunta-ainealtistusta

sekä selluloosan keitossa syntyviä ilman epäpuhtauksia. Monet tutki

mushanldceet toteutetaan yhteistyössä paikallisten tutkimuslaitosten

kanssa.
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Laitoksella on monipuolista paivelutoimintaa. Palvelutoiminnassa ympä

ristöntutkimusta sivuavia aiheita ovat mm. biologiset altistumismit

taukset (esim. lyijylle altistinninen). Tällä sektorilla tehdään varsi

naisten rutiiniinittausten ohella laaduntarkkailua ja menetelmäkehit

telyä sekä etsitään viitearvoja suoritettavien mittausten tulkitsemi

seksi, mikä vaatii jatkuvaa tutkimuspanosta. Laaduntarkkailu on ollut

laboratorioiden sisäistä, kansallista ja kansainvälistä. Kansainväli

sessä laaduntarkkailussa laitos on toiminut kehittäjänä ja toimeenpa

nijana. Altistumismittaukset kuuluvat biokemian laboratoriolle. Työ

hygieenisiin palveluihin kuuluu mm. melumittauksia ja työpaikkojen

ilman kemiallisten haittatekijöiden mittauksia.

Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Laitoksella on oma tietojenkäsittelyjärjestelmä (keskusyksikkö WANG

2200). Tutkimustuloksia kerätään erilaisiin rekistereihin (esimerkiksi

ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetel

mille altistuvien rekisteri). Atk:ä pyritään kehittämään, vaikka re

surssiongelmat saattavat haitata edistymistä. Laitoksen alaan kuulu

via tiedostoja kehitetään yhdenmukaiseksi järjestelmäksi tavoitteena

kokonaisvaltainen tiedonhallintajärjestelmä.

Sekä keskuslaitoksessa että aluelaitoksissa on kirjastot, joita myös

ulkopuoliset voivat käyttää. Informaatiopalvelu suorittaa sekä ma

nuaalisi.a että tietokonepohj aisia kirjallisuusselvityksiä. Suomalai

sen työsuojelukirjallisuuden atk-pohjaista tietokantaa laajennetaan

edelleen. Kirjaston tavoitteena on useimpien kirjastorutiinien as

teittainen automatisointi. Keskuslaitoksen kirjasto toimii Kansäin

välisen työjärjestön (ILO) alaisen työsuojelualan infonnaatiopalvelu

keskuksen Suomen kansallisena keskuksena.

Laitos julkaisee Työ - Terveys - Turvallisuus -lehteä ja Työterveys

laitoksen tiedotuslehteä. Vuosittain ilmestyy Työterveyslaitoksen

julkaisuja -kirjanen ja parin vuoden välein Tätä tutkitaan- ja

Current Research -kirjaset. Yhteispohjoismaista aikakauslehteä Scan

dinavian Journal of Work, Environment & Health julkaisevat Työter

veyslaitos ja vastaavat pohjoismaiset laitokset yhdessä. Toimitus

sij aitsee Työterveyslaitoksessa.
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Tutkimusten julkaisukanavina toimivat lisäksi kotimaiset ammatti- ja

järjestölehdet, kansainväliset lehdet sekä erilaiset kongressit ja

tieteelliset kokoukset. Laitoksen julkaisutoiminta on varsin huomat

tavaa. Esimerkiksi vuonna 1981 julkaistiin yli 30 ympäristöntutkimuk

seen liittyvää raporttia tai artikkelia.

13.4 KANSALLINEN YhTEISTYO

Laitos on tiiviissä yhteistyössä monien kotimaisten tutkimuslaitosten

kanssa. Tärkein yhteistyökumppani on Valtion teknillinen tutkimuskeskus,

jonka kanssa laitoksella on yhteistyösopimus. Ympäristöntutkimuksen

alalla tärkeä yhteistyökumppani on myös Kansanterveyslaitos.

Aluelaitoksilla on yhteistyöktmippaneita oman alueensa yliopistoissa

ja korkeakouluissa. Myös keskuslaitos on yhteistyössä yliopistojen ja

korkealcouluj en kanssa.

13.5 KANSAIW)LINEN YHTEISTYU

Sopimuspohjaista yhteistyötä tehdään Neuvostoliiton, Puolan, Saksan

Demokraattisen Tasavallan, Unkarin ja Yhdysvaltain työsuojelu- ja

työterveysalan tutkimuslaitosten kanssa. - Eräs yhteistyön muoto

näiden maiden kanssa on tutkijainvailito. Pohjoismaista yhteistyötä

toteutetaan Pohj oismaiden Ministerineuvoston proj ekteissa, komiteois

sa ja asiantuntijaryhmissä.

Laitos on Maailman Työterveysjärjestön (WHO) asiantuntijalaitos.

WHO:n koordinoiman kemiallista turvallisuutta koskevan kansainväli

sen ohjelman puitteissa laitos on mukana toksikologian ja epidemio

logian alojen asiantuntijoiden koulutuksen toteuttamisessa ja kehit

tämisessä yhdessä WHO:n Euroopan aluetoimistojen kanssa.

Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) ja Kansainvälisen Syöväntutkimus

laitoksen (IARC) kanssa on oltu yhteistyössä mm. symposiumeja jär

jestettäessä. Kehitysmaayhteistyötä on tehty yhdessä ulkoasiainmi

nisteriön kanssa.
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Laitoksessa on 1.7.1982 alkaen toiminut Pohjoismaiden Ministerineu

voston alainen NIVA (Nordic Insti tute of Advanced Environment Studies),

joka järjestää kansainvälisiä Iatkokoulutuskurssej a.

13.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Työterveyslaitoksen tutkimustoiminta keskittyy lähinnä kansallisiin

ongelmiin, joiden ratkaisemisessa tiivis kansallinen ja kansainväli

nen yhteistyö on erittäin tärkeätä. Tutkimus on monitieteellistä.

Tutkimustoiminnan käynnistäjinä voivat toimia viranomaisten, työnan

tajien ja työntekijöiden esittämät ongelmat. Tavoitteena on usein

käytännön työympäristöongelmien ratkaiseminen; perustutkimuksen osuus

on suhteellisen vähäinen ja myös se on luonteeltaan tavoitteellista.

Viranomaiset hyödyntävät laitoksen tutkimustuloksia lakien, asetusten,

mäilräysten ja suositusten laadinnassa, toimeenpanossa ja valvonnassa.

Laitoksen voimavarat eivät kehity yhtä nopeasti kuin työelämän taholta

laitoksen palveluihin kohdistuva kysyntä, minkä vuoksi tulevaisuudessa

on laitokseen kohdistettuja pyyntöjä suunnattava muihin organisaatioi

hin. Tämän suuntaisia hankkeita on jo toteutettu mm. tiivistämällä yh

teistyötä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, yliopistojen ja kor

keakoulujen sekä Kansanterveyslaitoksen kanssa.

Jatkokoulutusta (myös pohjoismainen post-graduate-koulutus) pidetään

laitoksessa tärkeänä.
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14 VALTION ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LAITOS (VELL)

14.1 TOIMINTAPERIAATTEET

Maa- ja metsätalousministeriön alaisen Valtion eläinlääketieteellisen
laitoksen tehtilvänä on (asetus 187/171 sekä muutokset 1001/79 ja
265/81):

1. suorittaa eläinlääkintään liittyviä mikrobiologisia, inmiu
nobiologisia, patologis-anatomisia, parasitologisia ja kemiallisia tut
kimuksia;

2. suorittaa eläinkunnasta peräisin olevien elintarvikkeiden

tutkimuksia;

3. valmistaa ja hankkia eläinlääkinnässä tarvittavia seerumei

ta, rokotteita ja diagnostisia aineita sekä laitoksen alaan kuuluvia

elatus- ja muita tutkimusaineita sekä huolehtia näiden valmisteiden

laadun tarkkailusta ja jakelusta;

4. suorittaa 1-3 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvää

tieteellistä tutkimustyötä;

5. tehdä laitoksessa suoritettaviin tutkimuksiin liittyvää

neuvontatyötä; sekä

6. suorittaa muut tutkimukset ja tehtävät, jotka laitoksen

suoritettaviksi on erikseen säädetty tai jotka maa- ja metsätalousmi

nisteriön eläinlääkintöosasto sen tehtäväksi määrää.

Laitoksessa on seitsemän osastoa sekä Kuopion, Oulun ja Seinäjoen

aluelaboratoriot (ks. organisaatiokaavio). Lappeenrantaan on suunnit

teilla aluelaboratorio.

Ympäristöntutkimusta tai sitä palvelevaa toimintaa on lähinnä elintar

vikkeiden tutkimusosastolla, kemian ja patologian osastoilla sekä

kenttätutkimusosastolla (tehtävät yksilöity asetuksen 1001/79 2a §:ssä

ja 26 §:ssä).



125

VALTION ELAINLÄÅKE
TIETEELLISEN

METSÄTALOUSM IN ISTERIO fMMM)I LAITOKSEN (VELL)
1 ORGANISAATIO

1 O5ASTONJOHTAIENJOHTAJA
KOKOUS

Keskuslaboratorio sijaitsee Helsingissä.

ja osin epätarkoituksenmukaiset.

Nykyiset tilat ovat ahtaat

Aluelaboratorio toimii Kuopion kaupungilta vuokratuissa tiloissa

(80 m2) Kuopion kaupungin omistamassa kasarmirakennuksessa. Oulun ja

Seinäjoen aluelaboratoriot on perustettu 1.2.1982. Uusien laboratorio-
tilojen rakentaminen aluelaboratoriolle aloitetaan 1983. Tiloista ja

tilojen muuttamisesta laboratoriokäyttöön on neuvoteltu kaupungin

kanssa. Tilat on osoitettu ja ne muutetaan kaupungin kustannuksella

VELL:n toivomiksi, jonka jälkeen VELL vuokraa ne.

Henkilöstö

Vuoden 1981 lopussa VELL:n palveluksessa oli 86 vakituista ja kynimen

kunta tilapäistä työntekijää. Ympäristöntutkiinuksiin käytetään noin

6 htv (4 akateemista, 2 muuta).

Laitteet

Tavanojnaisen laboratoriolaitteiston lisäksi VELL:lla on:

- atomiabsorptiospektrometri, liekitön ja liekki-MS-Iaite

vastaavine taustakorj aaj ineen

- kaasukromatografi (3 kpl, neljäs on tulossa)

- massapektorimetri (1 kpl)

- nestekromatografi (1 kpl)

L MAA- JA

2. TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

Laiteresurssit ovat riittävät.
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Määrärahat

Vuoden 1983 tulo- ja menoarviossa laitokselle on esitetty noin 7 Miik
palkkoihin, 3 Mnk kulutusmenoihin sekä kaluston ja tutkimusvä]ineiden

hankintaan ja 2 MTIk uudisrakentaniista varten. Ympäristöntutkimuksen

osuus on arviolta 7 %.

Maksullisia tutkimuksia tehdään melko paljon ja niistä laskutetaan

valtion maksuperustelakiin perustuvan asetuksen (934/81) mukaisesti.

Kaikki tutkimukset eivät kuitenkaan ole maksullisia. Esimerkiksi luon

nonvaraisten eläinten (kalat mukaanlukien) tutkimuksista ei laskuteta

lukuunottamatta kemiallisia tutkimuksia. Sen sijaan kalanviljelylai

tosten kalatautitarkkailusta yms. peritään vuosituotantoon perustuva

maksu.

14.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHITT)MISTARVE

VELL:ssa on määritetty runsaasti eräiden kotieläinten ja luonnonvaraisten

eläinten lihasten ja sisäelinten raskasmetallipitoisuuksia. Kotieläinnäyt

teet saadaan maa- ja metsätalousministeriön eläinläälcintäosastosta. Luon

nonvaraisten eläinten näytteet säilytetään pakastettuina kudospankissa.

Melkoinen osa kemian osaston toimimiastaonmenetelmien tarkistamista

ja uusien menetelmien kehittämistä. Lisäksi kemian osasto suorittaa

muiden osastojen tarvitsemat analvysit.

Toksikologisia tutkimuksia varten on kehitetty menetelmää mm. nwvrän

niyrkkynä käytetylle krimidiinille. Lyijyn, kadmiumin ja elohopean sekä

organofosforiyhdisteiden ja niiden hajoamistuotteiden osoittamis- ja

määrittmismenetelmiä on tarkistettu ja parannettu.

Elintarvikkeiden tutkimusosastolla on seurattu eräiden kotieläinten ja

poron raskasmetallipitoisuuksia sekä selvitetty mm. kadmiumin vaiku

tusta startermikrohien lisääntymiseen ja aineenvaihduntaan. Osastolla

tehdään myös rutiininomaisia bakteri.ologisia vesitutkimuksia.

Patologian osastolla tutkitaan mm. kalojen (esimerkiksi kalanviljely

laitosten kalatautitarkkailut) ja luonnonvara isten eläinten tautej a.
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Kenttätutkimusosastolla työskentelee nuri, riista- ja kalatutkimuksen
asiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet kalojen ja riistan wnpäristö
myrkkytutkimuksiin. Parhaillaan on meneillään riistaeläinten raskasme
tallipitoisuuksien pemskartoitus, jota on tarkoitus jatiaa seuranta
luonteisena.

Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Tällä hetkellä VELL:ssa ei käytetä atk:ä lainkaan, sillä laite- ja
henkilöresursseja ei tähän tarkoitukseen ole. Tarpeita atk:yvn kyllä
olisi (esimerkiksi riistan ympäristömyrkkytietojen tallentaminen) ja
atk-kapasiteettia on muutamien vuosien sisällä hankittava.

14.4 KANSALLINEN YHTEISTYt5

Laitos on kiinteässä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön eläin
lääkintäosaston ja Eläinlääketieteellisen korkeakoulun kanssa. Koko
maan kattavaa yhteistyötä on teurastamolaitoksen (näytteitä) sekä kun
nallisten elintarvike- ja vesilaboratorioiden kanssa. Muita tärkeitä
yhteistyölaaippaneita ovat Helsingin yliopisto, Kansanterveyslaitos,
Tullilaboratorio, Valtion teknillinen tutkimuskeskus sekä maa- ja metsä
talousministeriön alaiset muut tutkimuslaitokset.

14.5 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

VELL:lla on hyvät yhteydet kaikkiin vastaaviin pohjoismaisiin laitok
siin. Muu kansainvälinen toiminta tapahtuu tutkijoiden henkilökohtais
ten kontaktien kautta.

14.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

VELL:n ensisijaiset tehtävät liittyvät eläintautien tutkimiseen ja
torjumiseen. Ympäristöntutkimusta on jossain määrin aina tehty, mutta
sen merkitys kasvaa koko ajan (erityisesti riistapuolella).
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Eläinnäytteisiin (näytteiden säilöntä) perustuvan ympäristömyrldcvseu
rantajärjestelmän luomista pidetään tärkeänä. Tällaisen järjestelmän
luomista ja ylläpitoa varten VELL:lla on riittävästi laitekapasiteet
tia, mutta henicilöresurssit ovat riittämättömät. Atk-järjestelmän
käyttöönotto mahdollistaisi seurantajärjestelmän toteuttamisen suhteel
lisen vähäisillä henkilöstölisäyksillä.
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15 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS (VTT)

15.1 TOIMINTAPERIAA’YTEET

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen Valtion teknillisen tutkimus

keskuksen tehtävänä on telmillistä ja telmistaloudellista tietoa käyt

tämällä, luomalla ja hanldcimalla pitää yllä ja kohottaa Suomen tekno

logian tasoa sekä tyydyttää julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus-

ja testaustarpeita.

Valtion telmillisestä tutkimuskeskuksesta annettu asetus (781/72) on

melko vanha. VTT:n nykyistä toimintaa kuvataan parhaiten seuraavasti:

Tutkimuskeskus

- suorittaa teknillistä ja teknistaloudellista tutkimus- ja

kehitystyötä;

- suorittaa toimialaansa kuuluvaa tutkimusta julkisen ja yk

sityisen sektorin toimeksiannosta;

- suorittaa toimialaansa kuuluvaa testaus- ja tarkastustoi

mintaa;

- osallistuu teknillisten standardien ja normien kehitystyö

hön;

suorittaa teknologian siirtämiseksi informaatiopalvelu-,

julkaisu-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa;

- osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan;

- antaa lausuntoja ja tekee aloitteita; sekä

- suorittaa muut sille säädetyt tai määrätyt tehtävät

Laissa määrättyjä ympäristönsuojelutelmiikan alaan liittyviä tutkimus

velvoitteita ovat:
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- toimia jätehuoltoasetuksen (307/79) mukaisena asiantuntija-
1 aitoksena

- toimia ilmansuojeluasetuksen (716/82) mukaisena asiantuntija
laitoksena

- toimia elintarvikeasetuksen mukaisena (408/52, valtioneuvos
ton päätös 347/59) johtavana elintarviketutkimuslaitoksena.

Lisäksi VTT ylläpitää ja kehittää meluntorjunta-alan sekä vesiensuojelun

ja jätevesien käsittelyn tutkimusvalmiutta ja ympäristöanalytiikkaval

miuksia.

VTT:n toiminnan suuntaamisen lähtökohtina ovat:

- valtakunnalliset tutkimus- ja teollisuuspoliittiset tavoit

teet

- VTT:n omat arviot tutkimustarpeen kehittämisestä

- julkisen ja yksityisen sektorin tutkimuskysvntä.

Tutkimustoiminta suunnataan koko yhteiskunnan kehittämisen kannalta

tärkeille aloille sekä ctenkin sellaisille elinkeinoelämän pitkäjän

teisen kehittämisen kannalta tärkeille aloille, joilla tutkimusten

hyväksikäyttäjillä itsellään ei ole edellytyksiä riittävän laajaan

tutkimustoimintaan.

Koko VTT:n puitteissa tutkimustoiminnan suimtaamista kuvataan tutkimus

sektoreittain (rakennustelmiikan, yhdyskimtatekuiikan, materiaali- ja

prosessitekaiikan, energiateimiikan ja infcrmaatiotekuiikan tutkiiinssek—

tori). Ympäristönsuojelutelmiikan tutkimusalue kuuluu materiaali- la

prosessitekuiikan sekä yhdyskuntatekuiikan sektoriin, mutta alan tutki

musta on myös muiden sektoreiden alueilla. Toimintaa on useassa labora

toriossa ja sitä koordinoi ympäristönsuojeluteimiikan tutkimusprofesso

ri, joka on sijoitettu prosessitelmiikan tutkimusosastolle kemian labo

ratorioon.
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VTT noudattaa toiminnassaan seuraavia periaatteita:
VTT:n toiminta on puolueetonta

VTT:n ja toimeksiantajien väliset suhteet ovat luottamuk—
sellisia

VTT:n rahoittaman toiminnan tulokset ovat yleensä julkisia,
toimeksiantotehtävissä julkisuudesta sovitaan erikseen

toimeksiantotehtävissä peritän suoritteista pääsntöisesti
omakustannusarvoa vastaava hinta

VTT on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tuloksena
ovat tekilstieteelliset ja -taloudelliset tutkimus- ja tes
taustulokset

tietyn tutkimusalan asiantuntemus on keskitetty VTT:ssa pää
asiassa yhteen toimintayksikköön ja toimintayksikön toiminta
kattaa kdko maan

toiminnassa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös
alueelliset tutkimustarpeet ja palvelumahdollisuudet

toiminta ja sen edellyttmien voimavarojen hankinta pyritään
koordinoimaan muiden teknistä tutkimusta ja testausta suo
rittavien laitosten kanssa.
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VTT:lla on toimitiloja useilla eri paikkakunnilla: Espoossa, Helsingissä,

Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Outokununussa. Käytössä on yhteensä

101 952 m2. Suurin osa tiloista on Espoossa.

Uusista vuokratiloista huolimatta tilojen kasvu ei ole vastannut hen

kilöstön kasvua. Tilaa on vähän varsinkin kim otetaan huomioon, että

useat tutkimukset suoritetaan teollisuusmittakaavassa.

Uusia tiloja rakemettaessa on periaatteena, että tutkimusrakennuksct

tulevat olemaan yhteisiä useille toimintayksiköille tilojen ja lait

teiden yhteiskvtön ja kvttöasteen parantamiseksi.

1——

VALTION TEKNILLISEN
TUTKIMUSKESKUKSEN
VTT) ORGANISAATIO

VALMISTUSTEKNIIKAN
TUTKIMUSOSASTO ]

LAIOATEENIIKAN
LABORATORIO

RATALLILARORATORIO 1
•1•••••

LABORATORIO

1 MIMERAALITEKNIIKAN
—I LABORATORIO

I•••• 1 OOTOKINWA)

J
(TAMPERE)

1 TEKNILLINEN
—I INFOAMMTIOPALVEI.U

1 LAITOS

2. TILAT JA VOIMAVARAT
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Pelkästään ympäristöntutkirniksen käytössä olevan tilamäärän arviointi

on vaikeata, koska ympäristöntutkimukseen liittyvää tutkimusta tehdään

10-12 eri laboratoriossa.

VTr:llä on käytössään Suomenojan tutkimusasema, joka mahdollistaa jäte

vedenpuhdistusmenetelmien ja -laitteiden tutkimisen ja kehittämisen

täydessä mittakaavassa.

Henkilöstö

Vfl’:n tärkein voijnavara on henkilöstö. Palveluksessa oli vuoden 1981

lopussa 2 033 henkilöä, joista 890 oli korkeakoulututkinnon suoritta

nutta. Vuonna 1982 toteutuvaksi arvioitu henkilötyövuosien kokonais

määrä on noin 2 150. Henkilöstön vaihtuvuus on noin 10 % vuodessa.

VTT:n suunniteltu kasvu on 100 henkilötyövuotta vuodessa vuosina

198 2—1988.

VTT:ssa on vuodesta 1972 ollut ympäristönsuojelutelmiikan tutkiuuspro

fessori, joka on sijoitettu kemian laboratorioon. Vuonna 1981 VTT:ssa

käytettiin ympäristöntutkimuksiin noin 65 henkilötyövuotta eli 3,3 %

koko tutkimuskeskuksen voimavaroista.

Ympäristönsuojelutekuiikan tutkimusalakohtainen

- koordinaatio, tutkimusprofessori

- jätehuolto ja jätteiden hyötykäyttö

- vesiensuojelu ja jätevedenpuhdistus

- ilmansuoj elu

- melnntutkimus

- ympäristönsuoj elutekuiikan erikoisalat

(ympäristömyrkkytutkimus, ydinj ätteen

käsittely, ydinj ätehuollon riskiselvi

tykset yms.)

laajuus oli vuonna 1982:

1 htv

18 htv

12 htv

15 htv

0.5 htv

18 htv
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Laitteet

VTT:lla on monipuolisten ja nykyaikaisten laitteidensa puolesta hyvät

mahdollisuudet suorittaa laaja-alaista yrnpäristöntutkimusta. VTT:ssä

on mm. seuraavat laitteistot:

- atomiabsorptiospektrometri (8 kpl)

- kaasukromatografi (25 kpl)

- hiiiivetyanalysaattori/kaasufaasi (2 kpl)

- N0 -analysaattori,1kaasufaasi (3 kpl)

-

S02 -analysaattori/kaasufaasi (2 kpl)

- muut kaasuanalysaattorit, 02, (noin 10 kpl)

- päästömittauslaite, KPA-virtuaali-impaktori (2 kpl)

- nestekromatografi (3 kpl)

- ionikromatografi (1 kpl)

- massaspektrometri (3 kpl)

- UV- ja IR-spektornmetreja (15-20 kpl)

- NT1R-spektrometri

- röntgenfluoresenssianalyysilaitteistot

- neutroniaktivointianalyysilaitteistot

- näytteenotto- ja mittauslaitteistoa.

Huomattava osa eri tutkimusaloilla käytettävistä laitteista soveltuu

myös ympäristöntutkinuksiin.

ärärahat

Suoraan valtion tulo- ja menoarviosta saadulla rahoituksella toteute

taan lahinnä oma-aloitteista tutkimus- ja kehitystyötä tarkoituksena

tiedon tason ylläpito ja kehittäminen alueilla, joilla tulevaisuudessa

arvioidaan olevan tutk skysyntää. Vuonna 1982 VTT:n käyttörahoitus

oli noin 240 J’vhrdc ja vuonna 1983 noin 272 ak, joista 35 % suoraan tulo

ja menoarviosta ja loput ulkopuolisista toiineksiannoista, joista nvauu

valtionhallinnon osuus on 42 % ja muun kotimaisen, lähinnä elinkeino

elämän, osuus 55 %. VTT suorittaa kotimaiselle teollisuudelle ulko

maille tehtävien alihankintojen lisäksi jonkin verran myös suoria ulko

maisia tehtäviä.

Tärkeiiiint ulkopuoliset ympäristöntutkinuksen rahoittajat VTT:ssä ovat

kauppa- ja teollisuusministeriö, sisäasiainministeriö, Suomen Akatemia,
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Sitra, Valtion polttoainekeskus, Nordtest, teollisuus ja kunnat.

Liitteessä on esitetty ympäristntutkimuksen rahoituksen jakaantu

minen vuonna 1981.

Ympäristöntutkimukseen kytettävien 65 henkilötyövuoden kustannukset

ovat 8.5 Mmk, mikäli laskentapersteena käytetään lukua 130 000 mk/htv.

Ympäristöntutkimuksen laiteresurssitarpeiden t)ydyttimiseen arvioitiin
vuosien 1980-82 aikana tarvittavan yhteensä noin 2.5 Mmk, josta on to

teutunut ehkä 0.7 Mmk.

Toimeksiantotehtävistä peritään omakustannusarvoa vastaava hinta, jonka

laskuperusteet on määritelty valtion maksuperustelain nojalla annetussa

VTT:n maksuasetuksessa (262/77).

15.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINRN JA KH-IIYfÄMISTARVE

vrT:n tutkimustoiminta kattaa suuren osan ympäristöntutkiinuksen (VTT

käyttää nimitystä “ympäristönsuojelutekuiikka”) tutkirrLlskentästä.

Ympäristöntutkimus jakaantuu seuraaviin pääalueisiin, jotka ovat varsin

erillisiä tutkimuskokonaisuuksia:

- jätehuolto ja jätteiden hyötykäyttö

- vesiensuojelu ja jätevedenpuhdistus

- ilmansuoj elu

- meluntutkimus

- ympäristönsuoj elutekuiikan erikoisalat

Pääalueet jakaantuvat tutkimusaloiksi ja nämä edelleen tutkimusaiheiksi

ja lopulta yksittäisiksi projekteiksi (kuva 2).

Ympäristönsuojelutekuiikan tutkimus on pääasiallisesti kohdistunut

eri prosessi- ja puhdistusteimiikoiden tutkimiseen ja kehittämiseen

sekä ympäristön laadun mittaus- ja analyysitekuiikan valmiuden kehit

tämiseen.

Pääalueiden lisäksi VTT tutkii eräitä yrnpäristöntutkimusta läheisesti

sivuavia alueita kuten yhdyskimtatelmiikkaa, elintarvikkeiden laatua,

työsuojelua sekä tekee vaarallisten aineiden käyttö- ja kuljetustutki

musta.
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PÄ)AWEET ET.TTKH4JSALAT

Jätteiden kertyminen

JÄT1UOLTO JA JM1’EIDEN Jätehuoltojärjestelmät

HYt1TYK2nt Jätteet ja ympäristövaikitikset

Jätehuoltoj ärjestelmien kiistan
mkset

Teollisuusprosessien jätevesi
loiormituksen vähentäminen

VESIENSUOJEW JA — Jätevedenpuhdistus

JXTEVEDENPUHDIS1’LJS ••Teollisuusalakohtaiset selvityk
set

— Jätevesianalytiikan kehittäminen

L Jätevesien ympäristövaikutukset

Y!vWÄRIST3NSUO-

JEUfltKNIIKKA
—

Ilman pilaantumisen eimaltaeh

—Tim hdustekeuildca

IIMANStJQJELU j— Päästöj en kartoitus, seuranta ja
vaikutukset

L... Ilman epäpuhtauksien mittausnene
teimien kehittäminen

Melwitorjunta

MEUJNTORJTJNTA Melusnittausjärjestelmien ja -me

netelmien kehittäminen

Ympäriswnyrkyt

YMP)RISTi5NSU0.JEW- ••j— ljypäästöt -

TEKNIIKAN ERIK0ISALAT ]— Ydinj ätteet

L Kansainvälinen LIS-järjestelmä

Kuva 2. VTT:n ympäristönsuojelutelmiikan pääalueet ja tutkimusalat.

Jätehuolto ja jätteiden hyväksikäyttö

Tarkoituksena on tutkia teollisuuden ja kuntien jätehuolto- ja jät

teidenkäsittelyongelmia, ylläpitää ja kehittää alan tutkimusvalmiutta,

ja laatia jätehuoltoon liittyviä ohjeita (jätehuoltoasetuksen mukainen

tehtävä). Seuraavassa ön esitetty jätehuollon ja jätteiden hyvöksikäy

tön tutkirnusalat osa-alueineen.

1. Jätteiden synty, kertyminen, vhentämismahdollisuudet ja

luonnonvaroj en säästömahdollisuudet hyötykäytön kautta

- Jätteiden määrä ja koostumus

- Jätemäärien pienentmiswahdollisuudet
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- Jätteiden energiasisäl1önhyväksik!yttömahdollisuudet

- Jätteiden uudelleenkäyttömahdoil isuudet

- Jätteiden biotekilset hyötykäyttömahdollisuudet

2. Jätehuoltoj ärj estelmien tekniikka

- Yhdyskuntajätteiden iaj ittelutekniikka

- Kuljetusjärjestelmät ja -tekniikka

- Kaatopaikkatekniikka

- Kompostointitekniikka

- Jätevesilietteen käsittelytekniikka

- Ongelmaj ätteiden käsittelytekni ikka

- Jätemäärien pienentmisen tekniikka

- Jätteiden hyötykäytön tekniikka

- Jätteiden energiasisällön hyväksikäytön tekniikka

- Jätteiden bioteknisen hyötykäytön tekniikka

3. Jätteet ja ympäristövaikutukset

- Jätteiden keruuseen ja kuljetukseen liittyvät riskit ym

päristölle

- Käsittelyprosessien ja hyötykäytön aiheuttamat pAstöt

ympäristöön; määrä, laatu, 1eviminen

- Kaatopaikoille sijoitettujen jätteiden aiheuttamat pääs

töt, määrä, laatu, 1eviminen

- Epäpuhtauksien vaikutukset

- Jätehuollon työsuojelu

4. Jätehuoltoj ärj estelmien kustannukset

- Keskitetty yhdyskuntien jätehuolto

- Hajautettu yhdyskuntien jätehuolto

- Jätteiden hyötykäytön kustannukset/hyöty

Vesiensuoj elu ja j ätevedenpuhdistus

Tutkimus painottuu teollisuuden jätevesiongelmien tutkimiseen. Seuraa

vassa on lueteltu VTF:n vesiensuojelun ja jätevedenpuhdistuksen tutki

musaiheita:
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1. Teollisuusprosessien j ätevesikuormituksen vhentminen

- Prosessivesien sisäinen puhdistus ja niissä olevien

aineiden talteenotto

- Prosessivesien kierrätyksen tehostaminen

2. Jätevedenpuhdistus

- Nykyisten puhdistamoiden toiminnan tehostaminen

- Uusien puhdistusmenetelmien tutkimus

- Teollisuusj ätevesien esikäsittely

- Sorbenttien käyttö jätevedenpuhdistuksessa

- Haitallisten aineiden puhdistusprosessien aiheuttamien

vaikutusten selvitys

- Puhdistuslaitteiden testaus

3. Teollisuuskohtaiset selvitykset

- Teollisuuslaitos- ja teollisuusalakohtaiset selvitykset

4. Jätevesianalytiikan kehittäminen

- Puhdistusprosessin seurannan automatisointi

- Analyysimenetelmien kehittäminen

5. Jätevesien ympäristövaikutukset

- Jätevesien sekoittwninen ja kulkeutiiininen vesistössä

- Vedenlaatumallit

Ilmansuojelu

Tutkimus suunnataan ilman pilaantumista ehkäisevien toimenpiteiden ja

puhdistustekniikan tutkimiseen, päästöjen kartoitus- ja vaikutustutki

muksiin sekä epäpuhtauksien analyysimenetelmien kehittämiseen. VU:n

ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyösopimuksen mukaan \Tf ylläpitää ja

kehittää valmiuksiaan erityisesti päästötutkimusten alalla.

Ilmansuoj elun tutkimusaloj en tutkimusaiheita:

1. Ilman pilaantumisen ennaltaehkäisy

- Polttoainetutkimukset

- Prosessi- ja polttotelmiikan tutkimus
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2. Ilmanpuhdistustekni ikka

- Sorbenttien käyttö ilmanpuhdistuksessa ja aineiden tai

teenotossa

- Kaasumaisten päästöjen käsittely

- Pölynerottimien kehittäminen

3. Päästöjen kartoitus, seuranta ja vaikutukset

- Kotimaisten polttoaineiden ympäristövaikutusten arviointi

- Autojen pakokaasupäästöjen mittaus

- Päästöjen kartoitus ja vaikutusten arviointi

- Ilman epäpuhtauksien vaikutus materiaaleihin

- Ydinvoimaloiden ympäristövaikutukset

4. Ilman epäpuhtauksien mittausmenetelmien kehittäminen

- Hajapäästöjen mittausmenetelinien arviointi

- Päästö- ja ilmanlaatututkimusten tulosten varmentaminen

- Ilman laatu- ja päästöselvityksiin tarvittavien mittaus

menetelmien kehittäminen

Meluntutkimus

Meluntutkimuksen alueella voimavarat suunnataan melun mittausjärjes

telmien kehittämiseen, meluntorjuntaan sekä melun immissioiden ja

emissioiden kartoitukseen. Melun immissioiden ja emissioiden tutki

musta tehdään pääasiallisesti ulkopuolisina toimeksiantoina. Melun

torjunta liittyy läheisesti työsuojelutekniikkaan. Maamme meluntor

juntatutkimus on varsin vähäistä ja hajanaista. VU ylläpitää ja

kehittää omalta osaltaan alan tutkimusvalmiutta.

Melualan tutkimuksen tämänhetkinen tutkimustoiminta VTT: ssä ilmenee

seuraavasta tutkimusalaluettelosta:

1. Meluntorjtmta

- Ympäristömelu ja sen torjunta rakenteellisin keinoin

- Ääneneristys

2. Melunmittausjärjestelmien ja -menetelmien kehittäminen

- Mittausjärjestelmien ja -laitteiden kehittäminen ja kehi

tyksen seuranta
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Ynipäristönsuoj elutekniikan erikoisalat

Tutkimus suuntautuu ympäristömyrkkyjen, öljypäästöjen ja ydinjätteiden
käsittelyn tutkimiseen sekä kansainvälisen “Environmental Impact
Statement” eli EIS-järjestelmän sovellutusmahdollisuuksien tutkimiseen
Suomessa. fljypäästöjen identifioimismenetelmiä kehitetään NRDTEST
projektina. Ympäristönsuoj elutekniikan erikoisaloj en tutkiinusaiheita
ovat:

1. Ympäristömyrkyt

- Ympäristömyrkkyjen toksisten ominaisuuksien arviointi
- Ympäristömyrkkyanalytiikan kehittäminen

2. C5ljypäästöt

- tfljypäästöj en identifioimisanalytiikan kehittäminen
- Jljypäästöj en torjuntatutkimus

3. Ydinjätteet

- Ydinjätteiden käsittely

- Ydinj ätteiden pitkäaikaisvarastointi ja loppusij oitus

4. Kansainvälinen EIS-järjestelmä

- Vallitsevan käytännön kartoitus

- Sovellutukset Suomessa

Kehitysnäkymiä

Tulevaisuudessa teknologian kehittämisessä tulevat perinteisen teknisen
tutkimuksen lisäksi korostumaan teknologian kehittämisen taloudelliset
ja sosiaaliset ulottuvuudet. Vuonna 1983 perustetaan teknologian kehit
tämiskeskus, joka VTr:n suuntaan tulee toimimaan rahoittajaorganisaa
tiona.

Teknisen kehityksen nopeutuessa tulee entistä enemmän kiinnittän huomiota
sellaisten kansallisesti tärkeiden alojen tutkimuksen edistämiseen, joita

kohtaan yritykset eivät meillä vielä tunne riittävää kiinnostusta.

Vuonna 1982 valmistuneessa teollisuusneuvottelukunnan teknologiapoliit

tisessa kaimanotossa todetaan, että soveltavaa ja perustutkimusta teke
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vien valtion laitosten tulisi luoda laaja ja korkeatasoinen tutkimus

tutkiinusvalmius yritysten tilaustutkimuksille. Pienen ja keskisuuren

teollisuuden suunnalta Vfl:een kohdistuvat odotukset ovat merkittä

västi kasvamassa.

Mikäli VIT:n suora valtionrahoitusosuus pienenee alle 35 %:n tason,

pitkän aikavälin suunnitelmien toteutuminen vaikeutuu, ja toiminta

keskittyy akuuttien ongelmien ja potentiaalisen kysynnän entistä

parempaan tyydyttämiseen.

VTr:ssa tutkimustoimintaa suunnataan tutkimuksen painoaloilla ja tut

kimusohjelmilla. Näiden lisäksi tutkimustoiminnan suuntaamista suunni

tellaan tutkimussektoreittain ja -alueittain. Tutkimusalueilla mainit

tujen tutkimuskokonaisuuksien tarkoituksenmukaisuutta seurataan jatku

vasti. Ne määräytyvät kysynnän mukaan ja saattavat siten muuttua hyvin

kin nopeasti.

Pakennustekniikan tutkimussektorilla tullaan huomioimaan luonnonvarojen

rajallisuus ja ympäristökysymykset pyrittäessä rakennusmateriaalien

käytön optimointiin ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämiseen.

Yhdyskuntatelmiikan tutkimussektoriin kuuluu yhtenä tutkinusalueena

ympäristönsuojelutelmiildca. Yhdyskuntatekniikan kehitysnälcymiä tarkas

teltaessa Keskipitkän aikavälin (1983-88) suunnitelmassa ts. 35) tode

taan mn., että “ympäristönsuojelutelcniikan merkitys ja tutkimustarve

kasvavat”. Tutkiinuspolitiikka riippuu paljolti perustettavasta ympä

ristöministeriöstä.

Kunnallistelmiikan tutkiinusalueen keskeisimpänä tavoitteena on asuin

alueiden teknisen huollon kehittäminen, ts. yhdyskuntien jätehuolto

tekniikan sekä maahan ja pohjaveteen kohdistuvan ympäristönsuojelun

tutkimuskokonaisuuden kehittäminen.

Ympäristönsuojelutekniikan keskeisinä tavoittei.na ja niihin liittyvinä

tutkimuskokonaisuuksina mainitaan Keskipitkän aikavälin suunnitelmassa

seuraavat:
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Ympäristöhaittoj en vähentäminen

- jätteiden syntymisen ja saastumisen vähentäminen

- jätteiden hyväksikäyttö ja vaarallisten jätteiden elimi

nointi

- ongelmajätteiden hävittäminen ja hyödyntäminen

- teollisuuspäästöjen vaikutus ympäristöilman laatuun

- energian tuotannon ja käytön päästöt

- ympäristönsuoj eluanalytiikka

fiirvepohjaisten sorhenttituotteiden käytön edellytysten selvittäminen

- turvepohjaisten sorhenttien käyttö jätevesien puhdistukseen

- aktiivihiilen käyttöinarkkinoiden selvitys

Jäteöljyn regeneroinnin selvittäminen

- jäteöljyn kertymä ja hyödynnettävyys

Ilmansuoj eluun liittyvien tutkimusvalmiuksien kehittäminen

- ilmansuojelun aiialytiikka

- eri teollisuusalojen, erityisesti energiantuotannon ja

käytön, synnyttämien päästöjen ja niiden vähentämismahdol

lisuuksien tutkiminen

Jäte- ja ynlpäristöprosessien dynamiikkamallien kehittäminen

- vesistövirtausmallien täydentäminen

- vesistön sietokyvyn arviointimalliston kehittäminen

Ympäristönsuoj elutelmiikan tutkimusalueen henkilöresursseja on vuosien

1982-1984 aikana suunniteltu lisättäväksi kahdella henkilöllä, mikä on

14 % koko tutkiinussektorille suuxmitellusta lisäyksestä.

Materiaali- ja prosessitelmiikan tutkimussektorin tutkinulcsissa ei ole

ympäristöntutkimusta mainittu erikseen, mutta esim. kemiallisen analy

tiikan tutkimusalueen tutkimuksissa tullaan huomioiinaan myös näytteen

oton tekniikka ja ympäristöntutkimuksissa tarvittavan analytiikan ke

hittäminen.

Energiatekiilikan tutkimussektorissa on keskeisimpinä ympäristönsuoje

luunkin liittyvinä tavoitteina mainittu mm. seuraavat tutkimuskokonai

suudet:
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- eri energiantuotantojärjestelmien ympäristöriskien ja

vaarallisten aineiden kuljetus- ja varastointiriskien

arviointivalmiuden laajentaminen täydellisen kattavuu

den ja keskinäisvertailun mahdollistamiseksi

- ydinpolttoainekierron jälkipäähän, erityisesti ydinjäte

huoltoon, kohdistuvien tutkimusvalmiuksien kehittäminen

- kotimaisten polttoaineiden tuotannon ja käytön ympäristö-

vaikutusten vähentäminen, (ts. polttoaineiden ja ympäris

tönäytteiden analytiikka, polttoaineen käsittelyturvalli

suus, käsittelyn ja polton päästöt, turvetuotannon koko

naisvaikutukset)

Tietojen tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Mittaustulosten käsittelyä .j a ympäristöprosessien simulointia varten

on käytettävissä laajat atk-palvelut (CYBER 1970). Infonnaatiopalvelu

laitoksen kautta saadaan yhteys kansainvälisiin tiedostoihin. Papor

teista veloitetaan listahinta ja toimitusmaksu.

VTT:n suorittaman oma-aloitteisen, valtion rahoituksella suoritettavan

tutkimuksen tulokset ovat yleensä julkisia. Toimeksiantotutkimuksissa

tutkimustulokset ovat toiineksiantajan omaisuutta.

15.4 KANSALLINEN YHTEISTYÖ

VTT:llä on Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteistoimintasopimus, jonka

mukaan VTT tekee ilman koostumukseen ja sään vaikutukseen kohdistuvaa

analyyttistä ja teknistä tutkimusta. Vesihallituksen kanssa solmitun

sopimuksen tavoitteena on tutkimusyhteistyön tehostaminen ja kehittä

minen. Tämän lisäksi VTT ylläpitää Suomenojan tutkimusasemaa.

VTT:lla on edellisten lisäksi yhteistyösopimukset kunnallisten keskus

järjestöjen, teknillisten korkeakoulujen ja Oulun yliopiston kanssa.

VTT:n istunnon asettaman, alan tutkimusta koordinoivan asiantuntija-

ryhmän (puheenjohtajana osastopäällikkö Olli Ojala sisäasiainministe

riöstä) jäsenten välityksellä VTT:lla on edellisten lisäksi yhteydet
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kauppa- ja teollisuusministeriöön, SITRAan, Teollisuuden Keskusliit

toon, Suomen kaupunkiliittoon ja Teknilliseen korkeakouluun.

15.5 KANSAINVJLINEN YHTEISTYt5

Tulevaisuudessa kansainvälisen proj ektiyhteistyön 1 isäämiseen tullaan

kiinnittämään erityistä huomiota. Ympäristöntutkimuksen alueella on

tällä hetkellä meneillään joitakin yhteistutkimuksia sekä pohjoismai

den että SEV-maiden kanssa.

15.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Tf:n tutkimusresurssit kattavat suuren osan ympäristönsuojelun tutki

muskenttää (tekniset ja analyyttiset sovellutukset sekä erilaisten

toimenpiteiden ympäristövaikutusten arviointi).

Toiminta on jakautunut useaan laboratorioon. Tähän ovat vaikuttaneet

ympäristötutkimukseen soveltuvien, aikaisemmin luotujen tutkimusval

miuksien sijaitseminen eri laboratorioissa sekä VTT:n tieteenala- ja

teollisuusalakohtaisen asiantuntemuksen mukainen laboratorioj ako.

Näin VTT:lla on käytössään runsaasti ongelmanratkaisukapasiteettia.

Alueet, joilla VTT:lla on erityistä kansallista merkitystä ovat:

- jätehuolto ja jätteiden käsittely

- teollisuus- ja voimalaitosten päästömittaukset

- yhdyskuntameluun liittyvät tutkimukset

- ydinjätteiden käsittely

VTT:lla on poikkeuksellisen hyvät valmiudet ympäristöanalytiikkaan

sekä ympäristö- ja riskitutkimuksissa tarvittavien matemaattisten

mallien käyttöön. Näiden tutkimusten merkitys kasvaa koko ajan.

Ympäristöntutkimuksen laaja-alaisuudesta johtuen tutkimus edellyttää

hyvää yhteistyötä VTT:n eri laboratorioiden välillä. Yhteistyön koor

dinoinnissa tutkimusprofessoria avustaa VTT:n istunnon asettama työ

ryhmä. Varsin suuri osa tutkimuksista määräytyy laeissa ja asetuksissa
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aniiettujen tehtävien nolalla (ks. kappale 1), joita VTT suorittaa

samalla tavalla toimeksiannosta kuin muutakin tilaustutkimusta.

Omaehtoisen tutkimuksen osuus jää toivottua vähäisenimäksi rahoituk

sen puutteesta johtuen.
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16 VALTION TIETOKONEKESKUS (“TKK)

16.1 TOIMINTAPFRIMTTEET

Valtion tietokonekeskus (VTKK) on valtionhallinnon ATK-palvelukeskus,

jonka tehtävinä on suunnitella ja suorittaa ensisijaisesti valtion

hallinnon automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyviä tehtäviä viras

tojen ja laitosten toimeksiannosta (lait 196/64 ja 174/75, asetus

211/75).

Organisaatio on esitetty oheisessa kaaviossa. Tuotanto-osastot koostu

vat 5-6 tuotantolinjasta. Tuotanto-osasto 3:ssa on viisi eri paikka

kunnilla sijaitsevaa linjaa. Sisäasiainministeriön yrnpäristönsuojelu

osaston ja eräiden muiden ympäristöntutkimusta tekevien laitosten ja

virastojen antamat tehtävät kuuluvat tuotanto-osasto 2:lle. Osa ympä

ristöntutkinusta palvelevosta ATK-sovellutuksista hoidetaan tuotanto-

osasto 1:1111.

TUOTANTO- JTUOTANTO-1 TUOTANTO- OHJELMISTO-
[OSASTO 1 [ASTO 2]. OSASTO 3

VALTION TIETOKONE-
KESKUKSEN (VIKK)
OR(ANISAATIO

tKYTTRYHMA]
TALOUSOSASTOt TUOTANTO

RYHMA

ESIKUNTA 1
ESPOON 1 JKYLN LAITTEISTO
KYTTO- 1 KYTTO- 1 TUKIOSASTO
OSASTO JJSASTO ]

_____________
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16.2 TILAT JA VOiMAVARAT

Tilat

Päkeskus sijaitsee Espoossa ja aluetoimipaikat Jyväskylässä, Kouvo
lassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Henkilöstö

Vuoden 1982 lopussa VTKK:n palveluksessa oli. 734 henkilöä, joista
Espoossa 550. Ympäristöntutkimusta palvelevia ATK-tehtäviä hoitaa
noin 4-7 henkilöä.

VTKK:n tietokoneet ja päätelaitteet

Tietokonekeskuksella oli vuoden 1982 lopussa käytössä seuraavat

keskusyksiköt:

ESPOO:

— IBM 3081, 16 NB
- AS/7000, 8 MB
— AS/5000, 3 MB
- UNIVAC llOO/6lE, 1 Mw (OPM
— PDP 11/35, 256 kB
- mikrotietokoneita
- eräpäätteitä
- näyttöpäätteitä

JYVÄSKYLÄ:

- IBM 4341-LOl, 4 MB
— IBM 5/370 M168, 5 MB
- 2 kpl PDP 11/34, a 256 kB
- mikrotietokone, eräpääte, näyttöpäätteitä

KOUVOLA:

— PDP 11/40, 192 kB
- mikrotietokone, näyttöpäätteitä

OULU:

- IBM S/370 M148, 2 MB
- mikrotietokoneita
- eräpääte, näyttöpäätteitä

TPJPEPE:

— PDP 11/34, 256 kB
- mikrotietokone, näyttöpäätteitä
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TuRKU:

- PDP 11134, 256 kB
- mikrotietokone
- optinen lukija
- näyttöpäätteitä

Asiakkaiden käytössä oli tietokonekeskuksen hallinnassa olevia pien

tietokoneita seuraavasti (vuoden 1982 tilanne):

- NOVA (2 kpl)
— PDP 11/34 (23 kpl)
— PDP 11/04 (1 kpl)
— NDS 2400 (1 kpl)
- mikrotietokoneita (136 kpl)

VTKK:n omiin keskustietokoneisiin yhteydessä olevia päätelaitteita:

- näyttöpäätteitä (618 kpl)
- asiakkaiden käytössä 342 kpl (70 kpl asiakkaiden hankkimia)
- VTKKn käytössä 278 kpl

- edellisiin liitettyjä kirjoittimia (239 kpl)
- asiakkaiden käytössä 188 kpl (67 kpl asiakkaiden hanklciinia)
- VTKK:n käytössä 51 ki

- kirjoitinpäätteitä (84 kpl)
- asiakkaiden käytössä 45 kpl
- VTKK:n käytössä 39 kpl

- eräpäätteitä (28 kpl)
- asiakkaiden käytössä 13 kpl (10 kpl asiakkaiden hanlddmia)

- VTKK:n käytössä 15 kpl

Määrärahat

Vuonna 1982 liikevaihto oli 150,9 Mnlc eli 17,4 % enenunän kuin edelli

senä vuonna. Valtionhallinnon asiakkaille niyytyjen palvelujen osuus

liikevaihdosta oli vuonna 1982 82 %. Ympäristöntutkinusta suorittavien

laitosten osuus oli 3 % (4 Mnk).

Valtion virastoille ja laitoksille tehtävistä palveluksista peritän

omakustannusarvoa vastaava maksu. Muille suoritettavien tehtävien mak

sut määräytyvät liiketaloudellisen kannattavuuden perusteella (laki.

196/64), mikä kiytnnössä merkitsee sitä, että ulkopuolisilta peritäin

noin 10 % korkeampi maksu kuin valtion virastoilta ja laitoksilta.
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16.3 PALVELU- JA TIJFKIMUSTOIMINTA

Vuonna 1982 VTKK:lla oli 960 asiakasta, joista valtion virastoja ja

laitoksia 150. Suurimmat asiakkaat olivat:

- Autorekisterikeskus
- oikeusministeriö
- opetusministeriö
- sisäasiainministeriö
- Tilastokeskus

- tullihallitus
- työvoimaministeriö
- valtiokonttori
- verohallitus
- Väestörekisterikeskus

Ympäristöntutkinusta harjoittavista valtion laitoksista VflUC:n palve

luja käyttävät seuraavat:

- Kansanterveyslaitos

- toimitettu järjestelmäpalveluua oma pientietokone, joi
la Kl1 on hoitanut tallennuksen ja osan tilastomate
maattisista ÄTK-tehtävistän itse

- VTKT(on hoitanut laskutuksen ja. muuri tilastotuotannon
tehtäviä

- Metsäntutkinuslaitos

- toimitettu järjestelmäpalveluna oma kone, eivät enää
tarvitse VflcK:n palveluja

- Tilastokeskus

- ostavat koneaikaa
- yhteistyötä aluetietokannan läadinnassa

- Vesientutkimuslaitos

- hydrologinen rekisteri
- vedenlaaturekisteri
- ympäristömyrkkyrekisteri
- biorekisteri
- teollisuuden vesitilastot
- jätevesitilasto suunnitteilla

- Riista- ja kalatalöuden tutkimuslaitos

- kala- ja riistakantarekisterit
- hoitaa tällä hetkellä suurimman osan ÄTK-töistään itse

- Sisäasiainministeriön ympäristönsuojeluosasto (1.10.1983 alkaen
ympäristöministeriön ympäristön- ja luonnonsuojeluosasto)

- virkistysaluerekisteri
- suunnitelmia mm. iJuansuojeluun (ilmansuojelulain ja

-asetuksen edellyttämä rekisteri), jätehuoltoon ja
tutkimukseen (ympäristöntutkiinuksen tietorekisteri)
liittyvien rekisterien perustamisesta
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Valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristö on ollut mukana joissakin

proj ekteissa.

Vuonna 1982 oli suunnittelupalvelujen osuus koko tietokonekeskuksen

toiminnasta 23,7 %, käyttöpalvelun 65,3 %, järjestelmäpalvelun 10,6 %

ja erityispalvelun 0,4 % liikevaihdosta. Merkittävin erityispalvelu

muoto on asiakaskoulutus.

Tutkimus- ja keMttämistoiminta

Korkeatasoisen asiakaspalvelun ylläpito ja kehittäminen edellyttää

jatkuvaa tutkimustoimintaa. Esimerkiksi keskustietokoneiden tieto

liikenneohjelmistojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaada tehok

kaanmiat suorakäyttösovellutusten valmistamisen apuvälineet sekä mahdol

listaa työnjako älykkäiden päätelaitteiden ja keskuskoneiden välillä.

Pientietokoneohj elmistoista ja keskustietokoneohj elmistoista valmis

tetaan ja otetaan käyttöön uusia versioita. Keskustietokoneiden käy

tön kehittäminen on kohdistunut anu. tietoliikennementelmiin ja suora-

käyttöön sekä töiden ohjauksen ja tiedostojärjestelmien käyttömenetel

mun. Myös suorakiytön palvelutasoa on tutkittu eri menetelmin.

Yliopistoja ja korkeakouluja palveleva, opetusministeriön hallinnassa

oleva keskustietokone Univac 1100/61 (noin 10 % kapasiteetista VrKK:lla)

on sijoitettu tietokonekeu1seen. Yliopistoilla ja korkeakouluilla on

Univac 1100:n lisäksi muita ATK-resursseja. Univac tulee olemaan käy

tössä ainakin vuoden 1984 loppuun asti, jonka jälkeen laitteisto uusit

taneen. Asiaa pohtinut toimikunta on esittänyt ns. supertietokoneen

hankkimista (sijoituspaikka edelleen VTKK). Tällainen laitteisto on

liian kallis pelkästään opetusministeriön rahoitettavaicsi ja hankkeen

toteuttamiseksi tarvittaisiin muiden ministeriöiden apua (min. Valtion

teknillinen tutkimuskeskus ja Ilmatieteen laitos tarvitsisivat super

tietokonetta).

VTKK on viime aikoina kasvattanut IBM-laitteistojensa kapasiteettia,

joten keskustietokoneilla on tällä hetkellä vapaata yö- ja viikon

loppukapasiteettia, jota on käytetty korkeakouluissa tieteellistä tut

kimusta palveleviin suurtehtäviin.



152

16.4 KANSALLINEN YHTEISTO

Tietojenkäsittelyn alalla on Tietojenkäsittelyliitto tärkeä kansalli
nen yhteistyöfoorumi. VKK osallistuu aktiivisesti myös TIPAL:n

(Tietojenkäsittelyn Palveluyritysten liitto r.y.) toimintaan, jota on

Suomen, Euroopan ja maailmanlaajuisella tasolla.

Nokia Oy, Dava Oy, IBM ja Decovat tärkeimmät laitetoimittajat.

ATK-instituutin kanssa on ollut opetukseen liittyvää yhteistyötä.

16.5 KANSAINV?LINEN YHTEISTYtJ

VTKK on kiinteässä yhteistyössä Pohjoismaiden vastaavien valtionhal

linnon elinten kanssa. VTKK osallistuu myös laajempaan kansainväli

seen yhteistyöhön.
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17 VESIENTUTKIMUSLAITOS

17.1 TOIMINTAPERIMUEET

Vesientutkimuslaitos kuuluu maa- ja metsätalousministeriön alaiseen

vesihallitukseen (ks. organisaatiokaavio). Vesientutkimuslaitoksessa

on hydrologian toimisto, vesitutkimustoimisto, teknillinen tutkimus-

toimisto ja tutkimuslaboratorio (asetus vesihallinnosta 114/81).

Vesientutkimuslaitoksen tehtävät on määritelty työjärjestyksessä,

jonka mukaan:

11 §

Hydrologian toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1. valtakunnallisten hydrologisten havaintoverkkojen ylläpitoa

ja havainnointia;

2. sadantaa ja haihduntaa sekä lumipeitteen vesiarvoa koskevaa

tutkimusta;

3. vedenkorkeuksien, virtaamien sekä vesistöjen lämpötilojen ja

j äätymisilmiöiden tutkimusta;

4. pohja- ja maavesien tutkimusta ja sen kehittämistä;

5. vesitaselaskelmia;

6. hydrologisia malleja ja hydrologisia ennusteita, mikäli ne

eivät kuulu muulle toimistolle;

7. järvien syvyyskartoituksia ja valuma-alueiden aluetekijöitä;

8. ihmistoiminnan ja luonnossa tapahtuvien muutosten aiheutta

mien hydrologisten seurausvaikutusten tutkimusta;

9. hydrologisia laitteistoja ja mittausmenetelmiä sekä niiden

kalibrointej a;
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10. virtaustutkimuksia sekä hydraulisia ja muita erillisselvi
tyksiä;

11. hydrologiaan liittyvien rekisterien pitoa;

12. havainto- ja tutkimustulosten julkaisemista (tutkimuslai

toksön johtaja); sekä

13. tutkimustulosten soveltamisen edistämistä vesivarojen käyt

töön ja suojeluun kuuluvissa vesihalliimon tehtävissä.

12 §
Vesitutkimustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1. vesistöjen sekä meri- ja rannikkoalueiden tilan ja veden

laadun havainnointia ja tutkimusta;

2. vesistöön rakentamisen luonnontaloudellisten vaikutusten

tutkimusta;

3. vesialueiden tilasta tarvittavia selvityksiä ja ekologisia

malleja;

4. meri- ja rannikkoalueilla tehtävän tutkimuksen kansalliseen

koordinointiin liittyvää ja kansainvälistä yhteistyötä;

5. vesien tilan ja veden laadun mittaus- ja tutkimusmenetelmien

ja -välineiden tutkimusta ja kehittämistä;

6. vesien tilaa koskevien rekisterien pitoa;

7. julkisen valvonnan alaisia vesitutkimuslaitoksia, mikäli ne

eivät kuuluu muulle toiinistolle tai tutkimuslaboratoriolle;

8. havainto- ja tutkimustulosten julkaiseminen (tutkimuslaitok

sen johtaja); sekä

9. tutkimustulosten soveltamisen edistämistä vesivarojen käyt

töön ja suojeluun kuuluvissa vesihallinnon tehtävissä.
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13S

Teknillinen tutkimustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1. vesiensuojelun ja vesihuollon kannalta tarpeellisten lait

teiden ja menetelmien tutkimusta ja kehittimistä;

2. vesihallinnon tehtävien edellyttämää maatutkimustoimintaa

ja siihen liittyvää laboratoriotoimintaa;

3. maa- ja vesirakenteiden tutkimusta ja kehittämistä sekä

vesistöön rakentamisen haittavaikutusten selvittämistä ja vähentimistä

siltä osin kuin ne eivät kuulu muulle toimistolle;

4. tutkimustulosten julkaisemista (tutkimuslaitoksen johtaja);

5. tutkimustulosten soveltamisen edistämistä vesivarojen käyt

töön ja suojeluun kuuluvista vesihallinnon tehtävistä.

14 §

Tutkimuslaboratorio käsittelee asiat, jotka koskevat:

1. vesihall innon tehtävien edellyttämien vesianalytiikkaan

kuuluvien laboratoriotutkimusten ja -töiden suorittamista;

2. vesihallinnon laboratoriotoiminnan kehittämistä, ohjaamista

ja valvomista;

3. vesianalytiikan tutkimusmenetelmien kehittämistä ja stantar

disointia;

4. julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten laborato

riotoimintaa;

5. tutkimustulosten julkaisemista (tutkimuslaitoksen johtaja);

sekä

6. tutkimustulosten soveltamisen edistämistä vesivarojen käyt

töön ja suojeluun kuuluvissa vesihallinnon tehtävissä.
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Erillisen suunnittelusihteeristön (asetuksen 10 §) tulee avustaa

pääjohtajaa ja ylijohtajia mm. vesien käytön ja suojelun suunnittelussa

ja kehittämisessä sekä vesien käyttöön, vesiensuojeluun ja niitä palve

levaan tutkimukseen liittyvässä koordinoinnissa. Tutkimuksen painopis

tesuuntien valitsemiseen ja koordinointiin osallistuu myös yliopisto

jen, korkeakoulujen ja eri tutkimuslaitosten asiantuntijoista muodos

tettu vesihallinnon tieteellinen neuvottelukunta (asetus 246/71).

Vesipiirien vesitoimistot

II TamHe1sni
Ii pereen Mikkelin 1 IKuopion IKarjalan i Ii ,kkolan Oulun Kainuun [ Lapin 11 hi01 I Vaasan 11 Keski- 1

17.2

Tilat

TILAT JA VOIMAVARAT

Vesientutkimuslaitoksen toimistot ja tutkimuslaboratorio sijaitsevat

eri puolilla Helsinkiä.

Hydrologian toimisto on Säätalossa yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Tilat ovat ahtaat, mutta koska yhteistyö Ilmatieteen laitoksen kanssa

on tiivistä, ei muuttoa ole harkittu.

VESIHALLITUKSEN
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIO (Mj (VH) ORGANISAATIO

VESIHALLINNON TIETEELLINEN
NEUVOTTELUKUNTA

KQLLE6IO

Vesistäosasto Vesiensuojelu- ja [ Hallinto-osasto
vesihuolto- osasto

0ikeustoimisto

Vesistätoimisto 1 Veliensuojelutoimisto Hallintotoimisto Hydrologlan toImIVto

Vesientutkimuslaitos

jnnittelutoimisto Vesihuoltotoimisto [ Taloustoimisto J Vesitutkimustoimisto

Rakennustoimisto Teollisuustoimisto ( järjesteiytoimisto ] Teknillinen
tutkimustoimisto

Katselmustoimisto Tutkimuslaboratorio
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Vesitutkimustoimistolla on vähäiselle henkilökunnalleen lähes riittävi

toimitilat Pohjoisella Rautatikadulla. Kaksi tutkijaa on kuitenkin

jouduttu sijoittamaal tutkimuslaboratorion yhteyteen.

Teknillinen tutkimustoimisto on jaettu viiteen eri paikkaan: Pohjoinen

Rautatienkatu, Urho Kekkosen katu, Suomenojan koeasema (kaksi henkilöä)

ja Kokkolan vesipiirin vesitoimisto (yksi henkilö), Haapaniemenkatu.

Haapaniemenkadulla sijaitsevan maalaboratorion tilat ovat väliaikaiset.

Maalaboratorio tulee saamaan asianmukaiset tilat Haicuninmaalta (ks.

tutkimuslaboratorion tilasuunnitelmatL

Tutkimuslaboratorio sijaitsee tällä hetkellä vuokratiloissa Kyläsaaressa,

mutta se tulee yhdessä Vesientutkimuslaitoksen muiden laboratorioiden ja

Helsingin vesipiirin vesitoimiston laboratorion ja korjaamon kanssa siir

tymään omiin tiloihin Hakuninmaalle. Uusien laboratoriotilojen suunnit

telu on aloitettu 1980.

Vesipiirien vesitoimistojen vesilaboratorit ovat suuriiiinakst osaksi

äskettäin kcnmostettuja ja varustustasoltaan hyviä. Laboratoriot on

yleensä sijoitettu vesipiirien korjaamoiden tiloihin.

Henkilöstö ja määrärahat

Vesientutkimuslaitoksen palveluksessa on akateemisn loppututkhinon

suorittaneina asianflurtijGin nmt. diplomi-insinöörejä, hydrologeja,

kemistejä, linwkoiogeja, matemaatikkoja, geologeja ja biologeja. Henki

lökunta 31.12.1982 la 1982 käytetyt miärärahat ilmenevät taulukosta 1.

Taulukko 1. Vesientutkimuslaitoksen henkilökunta ja määrärahat vuonna

1982.

Henkilökunta Määrärahat

akateemisen muita yhteensä mk
loppututkinnon
suorittaneita
31.72.1982

Laitoksen johtaja ja
osastosihteeri 1 1 2 251 000

Hydrologian toimisto 20 34 54 6 224 OOO

Vesitutkimuqtoimisto 17 12 23 2 257 000

Tekui] unen tutkimus
toinsto 18 13 31 2 746 000
Tutkiiiuslaboratorjo 7 25 32 ? 6
Yhteensä 57 85 142 14 1

‘1) Lu]a.um sisältyy yli tuhannen havainnoitsijan palkkiot, yli

7 000 000 markkaa.
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Teknillisen tutkimustoimiston arvion mukaan noin 65 % sen resursseista
käytetään ympäristöntutkimukseen liittyvään tutkimukseen; loppuosa on
lähinnä geoteknistä tutkimusta.

Vesipiirien vesitoimistojen palveluksessa oli 31.12.1982 tutkimuksen
toimia1lla yhteensä 177 henkilöä, (lukuun sisältyvät myös määräaikai
seen palvelussuhteeseen otetut), joista 43 akateemisen loppututkinnon
suorittaneita.

Kustannuksiin sisältyy lähinnä palkat ja tutkimuskulut.

Taulukossa 2 on arvio kustannusten j akaantinnisesta tutkimustoiminnan
eri osa-alueiden välillä vuonna 1982. Tutkimuslaboratorion kohdalla

havaintotutkimuksen osuus 65 % sisältää myös laboratorion vesihalli

tuksen muille yksiköille ja vesipiireille tekemän havaintotutkimuksen.

Laboratorion oman havaintotutkimuksen osuus on vain noin 6 % labora

torion resursseista.

Taulukko 2. Kustannusten jakautuminen tutkimustoiminnan eri osa-alueiden

välillä vuonna 1982 vesihallinnon sisäisen kirjanpidon

mukaan.

Kustannusten jakautuminen %
Varsinainen Havainto- Palvelu- ym.
tutkimus tutkimus tutkimus

Hydrologian toimisto 9 86 5
Vesitutkimustoimisto 35 55 10
Teknillinen tutkimustoimisto 66 1 33
Tutkinuslaboratorio1 15 65 20

1) Tutkimuslaboratorion osalta on jouduttu käyttämään arvioituja kustan

nusten jakauti.unisprosentteja, koska sisäisen kirjanpidon seurannassa

ei laboratorion osalta sovelleta taulukon mukaista jaottelua.

Varsinaiseen tutkimukseen käytetään keskimäärin kolmannes ja palvelu-

tutkimukseen keskimäärin viidennes määrärahoista. Havaintotutkimuksen

osuus on yli puolet. Hydrologian toimistolla havaintotutkimukseen kuluu

peräti 86 % määrärahoista.

Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen suoritteista perittävistä

maksuista on määrätty asetuksella l68/8l
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is
Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoinistojen tilauksesta tuottamista

maa- ja vesirakennus- sekä kunnossapitotöistä, tutkimuksista, selvityk

sistä ja niihin verrattavista palveluksista sekä muista suoritteista

peritän valtiolle maksu tämän asetuksen mukaan., jollei jonkin suorit

teen osalta ole erikseen muuta säädetty.

Maksun suuruuden laskee ja määrää suoritteen tuottava viranomainen

kunkin suoritteen osalta erikseen.

2S

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuista suoritteista peritään suoritteen tuotta

misesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäArä eli

suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu.

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan siten, että suoritteen tuottami

seen käytetyille työtunneille kohdistuviin palkkoihin lisätään niihin

liittyvinä muina henkilökustannuksina 6$ prosenttia kyseisten palkko

jen mäirästä. Kuukausipalkkaisten henkilöiden tuntipalkka saadaan ja

kamalla kuukausipalkka virastotyöaikaa noudattavien osalta luvulla 750

ja työaikalakia noudattavien osalta luVuLla 170.

2) Konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta

suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tunti-

hinta saadaan jakamalla oman koneen laskennallinen kuukausivuokra tai

vuokratun koneen kuukausivuokra luvulla 130 työvuoroa kohti. Timtihin

nan lisäksi oteta’n konekustannuksina huomioon kaikki muut koneen toi

minnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Suoritteen tuottamisen aiheuttamat kus

tannukset matkoista, hankirnioista ja ulkopuolisista palveluksista ote

taan erikseen huomioon täysimääräisinä, minkä lisäksi veloitetaan val

tion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina välil

lisinä kustannuksina määrä, joka on maa- ja vesirakennus- sekä kunnos

sapitotöiden osalta 30 prosenttia ja muiden suoritteiden osalta 50 pro

senttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.
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Fnnaldco- ja osaniaksujen periminen on sallittua. Lopullinen maksu peri

tään välittömästi suoritteen tuottamisen jälkeen (3 §). Maa- ja metsä

talousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuk

sen soveltamiseksi (5 §).

Tutkimuslaboratorio perii vesiensuoj elumaksututkiinusten analyyseista
sekä töistä, jotka kuuluvat muiden osastojen tai toiinialojen rahoittamuin

tutkimuksiin vain työaika- ja reagenssikustannukset (= sisäistä lasku

tusta). Ulkopuolisille tehtävistä töistä peritään taksa-asetuksen

mukaisesti, mutta näitä töitä tutkimuslaboratorioila on vähän. Polii

sille annetusta virka-avusta ei laskuteta.

Laitteet

Hydrologian toimistolla on varsin monipuolinen hydrologinen tutkimus

laitteisto, johon kuuluu mm. seuraavat laitteet, laitteistot ja raken

teet:

- vedenkorkeuden mittauslaitteita (esim. yli 150 rekisteröivää)

- erilaisia sademittareita

- virtaanian ja virtausten mittauslaitteita ja kalustola sekä

mittapatoja (60)

- neutronikosteusmittareita

- pohjaveden korlceuden mittareita

- tuulimittareita ym. meteorologisia mittareita

- lysimetri

- siivikkojen kalibrointiallas (pituus 42 m) vaunuineen ja

ohj auspöytineen.

Vesitutkimustoimistolla on automaattisia veden laadun tarkkailulait

teistoja (10 kpl):

- Kymijoen ja Kokemäenjoen automaattinen tarkkailujärjestelmä

(3 + 2 automaattiasemaa, jotka yhteydessä Helsingissä ole

vaan tietokoneeseen)

- 2 matkailuperävaunuun sijoitettua mittausasemaa

- 3 helposti siirrettävää, kotimaista mittausasemaa

Lisäksi vesitutkimustoimistolla on:

- laboratorio- ja kenttämittareita veden fysikaalis-kemiallisen

laadun tarkkailua varten

- näytteenottimia vesitutkimuksiin

- automaattisia vesinäytteenottimia

- planktonmikroskooppeja (5 kpl)
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Telmilhisellä tutkiinustoimistolla on XTf:n omistamalla Suomenojan tutki

musasemalla seuraavanlaisia laitteita ja laitteistoja:

- tavallisia jätevesianalytiikassa tarvittavia mittareita ja

laitteita

- typenpoistokokeissa käytettäviä pilot-plant-mittaisia

ilmastusreaktoreita (4 kpl) ja selkeyttimiä (2 kpl)

- useita automaattisia näytteenottolaitteita

- jätevedenpuhdistamoihin (VTT omistaa) liittyvät hiekkasuo

datuslaitteisto ja j älkisaostusyksikkö

Muut, varsin monipuoliset jätevesitutkimuksissa tarvittavat laitteis

tot ovat 1TT:n omistuksessa. Teknillinen tutkijnustoimisto voi käyttää

VTT:n laitteistoja. Tutkiiiustoiiniston omistamaa tynenpoistokoelait

teistoa lainataan ulkopuolisille.

Tutkijnuslaboratorio on varsin hyvin varustettu. Sillä on tavanomaisim

pien kemialhisissa, biologisissa ja mikrobiologisissa vesitutkimuk

sissa tarvittavien laitteiden hisiksi seuraavat laitteistot:

- atomiabsoptiospektrometri (4 kpl)

- fluoresenssipktrofotometri (1 knfl
- mfrapunaspektrofotometri (2 kp1’
- spektrofotometri tutkimustarkoituksiin (1 IcDl)
- automaattiset analysaattorit kolorimetristä analyysia

varten (2 kpl)

- hapen kokonaiskulutuksen mittari (1 kpl)

- orgaanisen hiilen mittauslaite (4 kpl)

kaasukromatrografi (3 kpl)

- nestetuikelaskija (1 kpl)

- ÄTP-analysaattori

Vesipiirien vesilaboratorioiden varustetaso on sellainen, että tavan-

omaiset fysikaaliset, kemialhiset ja biologiset määritykset pystytään

tekemään.
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17.3 TUTKIMUSTOIMINTA, TOB1IN!\LN SUUNTAM”IINEN JA KEHI11IISTARVE

Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohjelmassa on vii 120 kestoltaan ja
laajuudeltaan vaihtelevaa projektia.

Hydrologian toimisto

Hydrologisen tutkimuksen kohteena ovat erityisesti veden määrän ajalli
set ja alueelliset vaihtelut veden kiertokulun eri osissa. Hydrologian

toimisto hankkii tietoja vesistöistä ja veden kiertokulusta suunnitte

lua, valvontaa ja perustutkimusta varten. Toimiston havainto-, palvelu

ja tutkimustoiminta palvelee yleisempää alan tietämyksen tarvetta, ja

toimisto vastaa pääasiallisesti Suomessa tehtävästä hydrologian alan

tutkimustoiminnasta merialueita lukuunottamatta.

Hydrologisten parametrien havainnointitoijuinta sitoo pääosan hydrolo

gisen tutkimuksen voimavaroista. Perushavainnoissa keskitytään syste

maattisiin, pitkien ajanjaksojen kuluessa tehtäviin havaintoihin.

Havaintotoiminnassa pyritään mahdollisimman laajalti käyttämään uusia

telmiikoita päämääränä tietojen tarkkuus, halpuus ja nopea saatavuus.

Nykyinen havaintoasemaverkko on jo varsin kattava, mutta sen laajenta

minen on erityisesti vesienkäytön suunnittelua varten tarpeellista.

Perustutkimuksessa keskitytään valuntamallien ja hydrologisten ennus

teiden kehittämiseen sekä uusien havaintomenetelmien käyttöönotosta

aiheutuvien ongelmien selvittämiseen.

n. virtaustutkimuksia tehdään palvelututkimuksina tilaajien toimeksi

annosta purkupaikan, vedenottopaikan tai vesistöön rakentamisen selvit

tämiseksi.

Toimistossa tehtävät haihdunta-, pohjavesi- ja uornaprosessien tutkimuk

set eivät ole varsinaista ympäristöntutkimusta, mutta ne tuottavat

ympäristöntutkimuksessa tarvittavaa perustietoa.

Hydrologian toimiston projektit v. 1982 on lueteltu liitteessä 1.
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Vesitutkimustoimisto

Vesitutkimustoijuisto tutkii vesistöjen ja rannikkovesien tilaa ja seuraa

niissä tapahtuvia muutoksia. Tehtävien hoito edellyttää kiinteää yhteis

toimintaa vesipiirien vesitoimistoj en kanssa.

Veden laadun seuranta sitoo huomattavan osan (v. 7987 40 %) tutkimus

kapasiteetista. Miutajnilla havaintopaikoilla suoritetaan automaattista

veden laadun tarkkailua. Seurannassa pyritään lisäämään biologisten

menetelmien osuutta. Luonnonsuojelun ja tutkimuksen kannalta arvokkai

den vesistöjen seurantaa tullaan tehostamaan, sillä näitä voidaan

käyttää vertailukohteina tutkittaessa muuttuvien vesien tilan kehitystä.

Perustiedot veden laadusta pyritään hankkimaan kaikista vesien käytön

kannalta merkittävistä järvistä ja jokivesistöistä. Seurantatietoja

kerätään erilaisiin rekistereihin (vedenlaaturekisteri, ympäristömvrk

kyrekisteri, biorekisteri).

Hajakuormituksen ja sen vaikutusten tutkimiseen käytetään huomattava

osa toimiston tutkijakapasiteetista (v. 1987 13 %). Tähän ryhmään

kuuluvat mm. metsänparannustoimenpiteiden, maatalouden, turvetuotannon,

sadeveden happamoitumisen, kalojen verkkoallaskasvatuksen ja tekoaltai

den aiheuttamien vesistövaikutusten tutkimus.

Ympäristömyrkkytutkimukset on yksi varsin keskeinen tutkinuskohde

(v. 1987 10 % tutkijoiden työajasta). Kalojen elohopeapitoisuuksien

ja jäämäaineiden lisäksi testataan vesien myrkyllisyyttä biologisin ja

mikrobiologisin menetelmin. Ympäristömyrkkyjen leviämisen tarkkailu

sekä vesistöissä että merellä tulee olemaan yksi seurannan keskeisistä

ja laajenevista tehtävistä.

Vesistöjen rakentamisen ja säännöstelyn vesistövaikutusten tutkimista

tullaan tehostamaan. Vuonna 1981 on käynnistynyt varsin laaja projekti,

jossa tutkitaan rakentamisen vaikutusta elohopean kiertokulkuun vesis

töissä.

Jätevesitutkinuksissa tv. 7981 8 % tutkijakapasiteetista) selvitetään

mm. asumajätevesien typen poiston merkitystä sekä kalankasvatuksen ai

heuttamia hygieenisiä haittoja.
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Muista projekteista mainittakoon ekologisten mallien kehittäminen ja
soveltaminen, sedimenttitutkimukset sekä vesistöjen tilaa koskevan
tiedon hyväksikäytön kehittämishanke.

Vesitutkimustoimiston tutkiinusprojektit vuonna 1982 ilmenevät liittees
tä 2.

Teknillinen tutkimustoimisto

Teknillisen tutkimustoimiston tutkimukset suuntautuvat vesien suojeluffl
ja vesihuollon kannalta tarpeellisten laitteiden ja menetelmien kehit
tämiseen. Toimistolle kuuluu myös maatutkinustoiminta ja rakenteiden
tutkimus.

Teollisuusjätevesien tutkimuksessa pääpaino on metsäteollisuuden jäte
vesien käsittelymenetelmien kehittämisessä. Yhdyskuntien jätevesien
käsittelyssä jatketaan tutkimuksia nykyisten puhdistamoiden toiminnan
tehostamiseksi sekä kiinnitetään erityistä huomiota ympäristnyrkkyjen
esiintymiseen ja käyttäytymiseen puhdistusprosesseissa. Myös tutkiimjlc
sia hule- ja vuotovesien vaikutuksista viemärilaitosten toimintaan,

kustannuksiin ja vesistökuormitukseen jatketaan.

Lietetutkimukset kohdistuvat mm. lietteen hyötykäytön ympäristövaiku
tusten selvittämiseen.

Jäte- ja hulevesiin liittyvien tutkimusten koeajot tehdään usein VU:n
Suomenojan koeasemalla, jossa teimillisellä tutkimustoimistolla on hen
kilökuntaa ja laitteistoa.

Pohjaveteen kohdistuvilla tutkimuksilla hankitaan tietoa mm. erilaisten
maanraicennustoimenpiteiden, soranoton, kaatopaikkojen sekä maaperään

joutuvien jätteiden vaikutusten anrioimiseksi.

Vesistörakentamisen vaikutuksiin liittyvää tutkimusta lisätään myös

teknillisellä puolella. Tavoitteena on vähentää rakentamisesta aiheu

tuvia haittoja kehittämällä uusia rakenne- ja menetelmäratkaisuja sekä
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jälkihoitotoimenpiteitä. Vuonna 1981 aloitettiin laaja Pohjanmaan ve

sistörakentamisen tutkimus- ja kehitysprojekti, joka toteutetaan Ve

sientutkimuslaitoksen eri toimistojen ja alueen kolmen vesipiirin

yhteistyönä.

Teknillisen tutkimustoimiston projektit vuonna 1982 on lueteltu liit

teessä 3.

Tutkimuslaboratorio

Tutkimuslaboratorion keskeisimpiin tehtäviin eli tutkimusmenetelmien

kehittämiseen, laitteiden kokeiluun, standardisoimiseen jne, voidaan

käyttää vain suhteellisen pieni osa (v. 1981 16 %) resursseista.

Tällä hetkellä pyritään erityisesti pieninä pitoisuuksina esiintyvien

ympäristänyrkkyjen määritysmenetelmien kehittämiseen. Muita kokeilu-

asteella olevia menetelmiä ovat niin. koprostanolisteroli-, ÄT?- ja

sulfaattimääritykset sekä j ätevesille soveltuva kokonaistyppimääritys.

Pääosa resursseista (v. 1981 72 %) käytetään vesihallituksen muita

yksiköitä palvelevaan toimintaan. Tutkimuslaboratoriossa määritetään

esimerkiksi tekoaltaiden alapuolisten vesistöjen elohopeapitoisuuksia,

rikastuvien ympäristömyrklcyjen pitoisuuksia kaloista, raskasmetallipi

toisuuksia Kyrönjoelta ja pieniltä valuma-alueilta jne.

Oma havaintotoiminta (v. 1981 6 %) on vähäistä käsittäen pääasiassa
lasketimanäytteiden analysointia.

Loput tutkimuslaboratorion resursseista (v. 1981 6 % työajasta) kuluu
vertailunäytetutkimusten järj estämiseen, vesipiirien laboratorioiden
opastukseen. jne.

Tutkimuslaboratorion tutkimusprojektit vuonna 1982 on lueteltu liit

teessä 4.

Tutkimuslaboratorion analyysimäärä oli vuonna 1980 noin 45 000. Vesi-

piirien vesilaboratoriot tekivät samana vuonna yli 350 000 määritystä.
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Tietoj en tallentaminen, tutkimustulosten käsittely ja julkaisutoiminta

Tutkimustuloksia tallennetaan erilaisiin rekistereihin.

Vedenkorkeus- ja virtaamahavainnot tallennetaan hydrologisiin rekiste

reihin. Rekisterien ylläpitoon ja käyttöön liittyvät työt on tehty

Valtion tietokonekeskuksessa. Rekistereihin liittyvä ohjelmisto siirre

tän vesihallituksen omalle atk-laitteistolle sitten kun vesihallituk
sen keskustietokone on uusittu.

Vesistöjen veden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia kuvaavaa seuranta-
tietoa kootaan vedenlaaturekisteriin. Rekisteriä ylläpidetän yhteis

työssä Valtion tietokonekeskuksen kanssa. Rekisterin käyttö on mahdol

lista sekä Valtion tietokonekeskuksen että vesihallituksen tietokoneil

la. Vesihallituksen tietokoneeseen on tällä hetkellä pääteyhteydet Hel

singin, Turun, Tampereen, Kymen, Kuopion, Vaasan, Kokkolan, Oulun sekä

Lapin vesipiireillä. Rekisteristä poimitun aineiston jatkokäsittelyä
varten on käytettävissä mm. vedenlaaturekisteriä varten tehdyt ohjel
mat sekä 14DP-kirjasto-ohjelmisto. Rekisteristä tuotetaan säinnölli
sesti mikrokorteille rekisterin havaintopaikkaluettelo sekä virta- ja
j änrisyväimeraportit.

Yrnpäristömyrldcyrekisteriin tallennetaan vedestä, pohjavedestä, sedi
menteistä ja veden eliöistä tehtyjen myrkkymääritysten tulokset.
Rekisterin pito on aloitettu vuonna 1977. Tällä hetkellä on vielä
runsaasti rekisteriin liittämätöntä aineistoa.

Sekä vedenlaaturekisteriä että ympäristömyrklcyrekisteriä on tarkemmin
esitelty mm. Vesientutkimuslaitoksen julkaisussa 39:3-12.

Biorekisteri on perustettu vuonna 1971. Siihen on toistaiseksi tallen
nettu vain kasviplanktonaineistoa. Rekisteri on saatu käyttökuntoon
vuoden 1982 aikana.

Vesientutkimuslaitoksen tutkimuksia julkaistaan omassa sarjassa “Vesien-
tutkimuslaitoksen julkaisuja” sekä vesihallituksen sarjoissa, joita ovat:
- Vesihallituksen monistesarja
- Vesihallituksen tiedotus-sarja
- Vesihallituksen julkaisuja
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Lisäksi tutkimuksia julkaistaan useissa muissa koti- ja ulkomaisissa

sarjoissa.

Tutkiniustulosten esittelyä ammatti-, viikko- ja sanomalehdissä tullaan

tehostamaan.

17.4 KANSALLINEN YHTEISTYU

Vesientutkimuslaitoksella on monipuolista ja laajaa yhteistoimintaa

vesihallitulcsen muiden osastojen ja vesipiirien vesitoimistojen kanssa.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, Keskuslaboratorion, Suomen kau

punkiliiton, Merentutkimuslaitoksen sekä Geologisen tutkimuslaitoksen

kanssa on yhteistyösopimukseen perustuvaa yhteistyötä. Yhteisiä tutki

musaiheita käsitellään yhteistyötoimikunnissa. Vesientutkimuslaitos on

osallistunut SITRAn koordinoimaan teollisuuden j ätevesiprojektiin.

Rekistereiden laadinnassa on käytetty Valtion tietokonekeskusta.

Myös yliopistojen, korkeakoulujen, vesiensuojeluyhdistysten ja julki

sen valvonnan alaisten vesientutkimuslaitosten kanssa on oltu yhteis

työssä. Teknillistä tutkimusta ja kehitystyötä on tehty yhdessä yri

tyste; kuntien, konsulttien ja laitevalmistaj ien kanssa.

17.5 KANSAINVÄLINEN YFITEISTYU

Kansainvälinen yhteistoiminta on jatkuvasti laajentunut. Yhteistyötä

tehdään mm. Kansainvälisen hydrologisen ohjelman (IHP), Taloudellisen

yhteistyön ja kehityksen järjestön (OEQJ), Euroopan teknologiayhteis

työn (COST 68), Itämeriyhteistyön, Pohjoismaiden ministerineuvoston

ja Nordforskin puitteissa. Lisäksi useiden maiden, erityisesti naapu

rimaiden, kanssa on vilkasta kahdenkeskistä tutkimusyhteistyötä.

Vesihallitus on Suomen Standardisoimisliiton toimialayhteisö, ja stan

dardisoimistoiminnan puitteissa Vesientutkimuslaitos on tehnyt yhteis

työtä Kansainvälisen Standardisoimisjärjestön (ISO) ja Pohjoismaisen

Standardisoimisj ärj estön (INSTA) kanssa.
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17.6 TOIMINNAN ERITYISPIIRTEET JA ONGELMAT

Useimpien toimistojen ja tutkimuslaboratorioiden suurin ongelma on

henkilökunnan puute,mutta myös laiteresurssit rajoittavat jossain

määrin toimintaa.

Esimerkiksi Vesientutkimuslaitoksen pienimmässä yksikössä, vesitutki

mustoimistossa, ovat useat vesistötutkimuksen alat yhden tutkijan va

rassa tai kokonaan vailla asiantuntijaa. Myös apuhenkilöktmnan määrä

on suhteellisestikin pienempi kuin muissa toimistoissa. Monet suunnit

teilla olevat hankkeet edellyttävät joko aputyövoiman lisäystä tai

ulkopuolista rahoitustukea. Jo pelkästään olemassa olevien rekisterien

ylläpito vaatii lisätyövoimaa.

Myös teknillisessä tutkimustoimistossa ovat pitkää erikoistumista vaati

vat aihekokonaisuudet yleensä yhden henkilön varassa. Toimisto korostaa,

että sen tutkijoilla on asiantuntemusta myös sellaisissa ympäristön

suojelukysymyksissä, jotka eivät varsinaisesti käy ilmi tutkimusoh

jelmista (mm. ilmansuojelim, jätehuollon, meriympäristön suojelun ja

maankamaran suojelun osa-alueet). Suurimmaksi ongelmaksi koetaan apu

henkilökunnan ja tutkimusmäärärahojen vähyys, jotka ovat siirtäneet

monia tutkimushankkeita tulevaisuuteen tai raj oittaneet projekteja

suunniteltua suppeammiksi. Erityisen huomattavana epäkohtana voidaan

pitää sitä, että suurella vaivalla aikaansaatu Suomenojan tutkimusasema

jouduttaneen määrärahojen puutteen vuoksi lopettamaan.

Tutkimuslaboratorion resursseista joudutaan yhä suurempi osa käyttämään

vesihallituksen muita yksildcöjä palveleviin rutiininomaisiin analyysei

hin, joita ei ole pystytty siirtämään vesipiirien laboratorioiden teh

täväksi. Tämä vaikeuttaa ja hidastaa tutkimuslaboratorion muiden työ-

järjestyksen mukaisten tehtävien suorittamista. Toistaiseksi tämä on

kuitenkin välttämätöntä, koska piirilaboratorioilla ei ole riittävää

kemian alan asiantuntemusta eikä kalliita määrityslaitteita.
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Palvelutoiininta on tutkimuslaboratoriolle toisaalta myös tärk&i tulon

lahde, vaikka laskutus tapahtuukin omakustannusperiaatteella. Labora

torion tutkimusmäärärahat ovat kasvaneet suhteellisesti vöhemmän kuin

palkat ja laboratorion käyttömenot. Suuri osa henkilökunnasta on pal

kattu työsopimussuhteeseen tutkimusmäärärahoilla. Muilta yksiköiltä

saadut tulot ovat välttämättömiä käyttömenojen peittimiseksi.

Määrärahojen ja kustannusten erilainen kasvutahti on myös Vesientutki

muslaitoksen muiden yksiköiden ongelma.

Hydrologian toimisto tekee tilaustutkimuksia ulkopuolisille enemmän

kuin muut Vesientutkimuslaitoksen yksiköt. Laskutuksessa noudatetaan

kohdassa 2 esitettyä asetusta, mikä nostaa näiden selvitysten lasku

tusta niin huomattavasti, että ulkopuoliset tarvitsijat eivät niitä

voi aina teett, ainakaan tarpeellisessa laajuudessa. Tämän vuoksi

monet hankkeet (esim. purkupaikan valinta, vedenottamon sijoitus, vir

tausoloihin vaikuttavien penkereiden rakentaminen jne.), joissa hydro

logiset tutkimukset olisivat hyvin tärkeitä, toteutetaan riittämättö

min hydrologisin perustiedoin.
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LIITE 1 (1)

Hydrologian toimiston tutkimus—

projektit 1982

Havaintotoiminta

Sadannan ja lumipeitteen vesiarvon aluearvot

Vesistöjen ve:Ienkorkeus

Vesistöjen virtaama

Pienten liydrologisten alueiden tutkimukset

Haihdunta

Maa- ja pohjavesi; routa

Vesistöjen jää— ja lämpötila

Sisävesien syvyyskartoitus

Hydrologinen vuosikirja ja kuukausitiedote sekä

vesitilannetiedotteet

Hydrologiset rekisterit

Vedenkorkeushavaintoaineiston tilastoanalyysi

Tutkimustoiminta

Metsätaloudellisten toimenpiteiden hydrologiset

seurantavaikutukset

Valuma-alueiden fysiografisten ominaisuuksien selvittäminen

Salaojituksen vaikutus valuntaan

Sulamisveden vaikutus pohjaveden laatuun ja määrään

Lumipeitteen energiatase

Kymijoen hyydetulvien analysointi ja ennustaminen

Purkautumiskäyrien tutkiminen

Säännöstelyn vaikutus jokien jääoloihin

Alivirtaamien frekvenssianalyysi

Aluesulannan määrittäminen

Säkylän Pyliäjärven tulovirtaamamalli

Pohjanmaan hydrologiset tutkimukset
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LIITE ‘1 (2)

Lumipeite Suomessa

Veden virtaus orgaanisen sedimentin irroittajana ja siirtäjänä

Yksidimensioisen kaksikerrosmallin soveltaminen

Kuvatulkinnan käyttö pohjavesitutkimuksessa

Tilaustyöt

Siivikoiden kalibrointilaitoksen käyttö

Vesivoimalaitosten ja säännöstelypatojen virtaamien

tarkistusmittaukset

Virtaustutkimukset järvissä ja meren rannikkoalueilla

Sade- ja lumihavaintojen toimittaminen voima- ja

vesilaitoksille

Päijänne-tunnelin vaikutusalueen pohjavesihavainnot

Pienet tilaustyöt

Näsijärven virtaustutkimukset
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LIITE 2 (1)

Vesitutkimustoimiston tutkimus—
projektit 982

Havaintotoiminta

SEURANTA

Veden laadun seuranta virtapaikoilla

Veden laadun seuranta järvisyvänteillä

Veden laadun seuranta Suomen ja SNTL:n välisissä

rajavesistöissä

Meri- ja rannikkoalueiden tilan seuranta

Veden laadun seuranta pienillä valuma—alueilla

Erityistä suojelua vaativien vesien tutkimus

Automaattinen veden laadun tarkkailu

Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta

Maailmanlaajuiseen vesien laadun seurantaan kuuluva tutkimus
Kasviplanktontutkimukset

Vesistöjen tilan seuranta kalojen jäämäainepitoisuuksien avulla

REKISTERIT JA NIYTTEISTÖT

Vedenlaaturekisteri

Ympäristömyrkkyrekisteri

Biorekisteri

Vesi- ja kalanäytteistöt

Analyysimenetelmätiedosto

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

YMPÄRIST5MYBKKYJÄ KOSKEVIA SELVITYKSIÄ

Vesien myrkyllisyyden tutkimus biologisin menetelmin

Kalafysiologisten testimenetelmien kehittäminen

Kalojen morfologiset muutokset vesiympäristön

myrkkykuormituksen kuvaajina

Rakentamisen vaikutus elohopean kiertokulkuun vesistöissä
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LIITE 2 (2)

BIOLOGISTEN TUTKIMUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN JA SOVELTAMINEN

Mikrobiologisten menetelmien standardisointi

Biologisten menetelmien standardisointi

Mikrobiologisten menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto
Virtaavien vesistöjen pohjakasvustoihin perustuvan
tarkkailumenetelmän kehittäminen

Levätutkimukset meri- ja rannikkoalueilla

HAJAKUORMITUKSEN JA SEN VAIKUTUSTEN TUTKIMINEN

Metsänparannustoimenpiteiden vaikutuksista veden laatuun
Maataloudesta vesistöille aiheutuvien vaikutusten selvittely
Järvien liappamoitumisen levinneisyyden selvittäminen
Vesihallinnossa tehtävien turvetuotannon vesistövaikutuksia
koskevien tutkimusten koordinointi

Ilmalevintäinen vesistöjen kuormitus Sköldvikin teollisuuskes—
kittymän ympäristössä

Vesistörakentamisen vaikutus valumavesiin erityisesti

Kyrön joe lla

Kalankasvatuksen aiheuttamaan kuormitukseen ja

vesistövaikutuksiin liittyvien tutkimusten koordinointi

JÄTEVESIEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN TUTKIMINEN

Asumajätevesien nitrifioinnin ja typen poiston vaikutus

vesistöihin

Ihmisen toiminnan tuottamat bakteerit vesiensuojelun ongelmana
Kalankasvatus

Me t säteo 11 isuu s

MUUT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

Vesien tilan, laadun ja käyttökelpoisuuden arvioimisen

kriteereitä laativa työryhmä -

Ekologisen vedenlaatumallin tutkiminen ja soveltaminen

Vesistöjen tilaa koskevan tiedon hyväksikäyttöä kehittävä

työryhmä

Vesipiirien vesitoimistojen avustaminen vedenlaatumallien

soveltamisessa
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LIITE 3 (1)

Teknillisen tutkimustojmjston
tutkimusprojektit 1982

Tutkimustoiminta

TEOLLISUUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY

Metsäteollisuuden jätevesien anaerobinen käsittely
Vähäravinteisten teollisuusjätevesien aktiivilietekäsittely

YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOKSET

Suodatus jäteveden jälkikäsittelynä

Ravinteiden poisto biologisessa puhdistuksessa
Lietteen käsittely pienillä puhdistamoilla
Sakokaivolietteen käsittely ja sijoitus

Lietteen käsittelyn tehostamistarve

Lietteen sisältämien yhdisteiden huuhtoutuminen pelloilta
Lietteen sisältämien mikrobien huuhtoutuminen pelloilta
Tutkimus sekaviemäröinnin parantamiseksi

Hulevesitutkimus

Kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen selvitykset

POHJAVEDEN HANKINTA JA KÄSITTELY

Ihmisen toiminnan pohjavesiä likaava ja muuttava vaikutus
Raudan, mangaanin ja humuksen poisto pohjavesilaitoksilla
Kalliokaivot vedenhankinnassa

Pohjavesirekisterin kehittäminen

VESISTRAKENTAMISEN VAIKUTUKSET

Vesistörakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset

Jokivesistön veden laadun parantaminen ilmastuksen avulla
Turvelauttojen poistamismenetelmien kehittäminen

Vesistörakentamisen maisemoinnin parantaminen
Jokien käytön historia

Vuorokausisäännöstelyn vaikutus eroosioon ja sedimentaatioon
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LIITE 3 (2)

MAATUTKIMUSTOIMINTA JA RAKENTEET

Pehmeiköille rakennettavat maapadot

Maarakenteiden suunnitteluun liittyvä tutkimus

Humuspitoisuuden vaikutus hienorakeisen maan leikkauslujuuteen

Tilaustyöt

Rakennettavien ja valmiiden maapatojen tarkkailu

Geotekniset suunnittelutelitävät ja maatutkimustoiminnan

koordinointi

Seismiset luotaukset
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LIITE L (1)

Tutkimuslaboratorjon tutkimus —

projektit 1982

HAVAINTO- JA SEURANTATOIMINTA

Raskasmetallimääritykset virtapaikoilta

Sadeveden laadun seuranta

TUTKIMUSTOIMINTA

Kemiallisten analyysimenetelmien soveltaminen käyttöön

Eräiden teollisuusjätevesistä peräisin olevien myrkyllisten

aineiden määritys

Eräiden hajua aiheuttavien aineiden analyysimenetelmien

kokeileminen

Kokonaishapen kulutuksen määrityksen käyttöönotto

Metallimääritysten kehittäminen

Ligniini— ja humusyhdisteiden määrittäminen vesistönäytteistä

Adenosiinitrifosfaatin (ATP) määrittäminen

CODCr —menetelmien kokeilu ja vertailu standardimenetelmään

SFS 3020

Laboratorioiden luotettavuuden seuraaminen

Vesitutkimusmenetelmien standardisointi

Fysikaalis—kemiallinen analyysimenetelmien standardisointi

Sulfaatin määritysmenetelmän kehittäminen

Terveydelle haitallisten tekijöiden esiintyminen talousvesissä

ja niiden raakavesissä sekä näiden tekijöiden haittavaikutuk—

tukset, tutkimustarve ja tutkimuksen organisointi

Laboratorion näytetietojen siirto ATK—järjestelmälle

Sisäisen laaduntarkkailun ja hallinnollisen tietojenkäsittelyn

ohjeiden laatiminen laboratorioille, joiden toimintaa

referenssilaboratoriot valvovat

Suomenlahti—yhteistyö; fysikaalis—kemiallisten menetelmien

kehittäminen ja tulosten vertailukelpoisuuden toteaminen
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LIITE (2)

TILAUSTYT

Analyysipalvelut liydrologian toimistolle

Analyysipalvelut vesitutkimustoimistolle

Analyysipalvelut teknilliselle tutkimustoimistolle

Analyysipalvelut vesipiirien vesitoimistoille

Vesiensuojelumaksuvaroilla tehtävät tutkimukset

Vesistörakentamisen vaikutus valumavesiin erityisesti

Kyrönjoella
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18 TALOUDELLISIA TUTKIMUSLAITOKSIA

Maanirne taloudellisissa tutkimuslaitoksissa ympäristöntaloudellista tut

kimusta on tehty vielä verrattain vähän. Tästä huolimatta sitä pide
tään niissä tärkeänä tutkimusalueena, jonka merkitys on nopeasti kasva

massa. Koska laitokset poikkeavat toisistaan sekä asemaltaan että teh

täviltään, on myös ynäristt5önja ympäristönsuojeluun liittyvällä talou
dellisella tutkimuksella niissä jossain määrin poikkeava asema.

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa

(ETLA) ei ole tehty varsinaisesti ympäristöasioihin kohdistuvaa tutki

musta. Tähän alueeseen suoranaisesti liittyvää tutkimusta ei ole myös

kään suunnitteilla. Muutamissa laitoksen tutkimuksissa on ympäristö-

asioita kuitenkin sivuttu.

ETLAn toimimnan erään keskeisen osan muodostavat taloudelliset ennus

teet. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin ennusteissa on pyritty ottamaan

huomioon niin. ympäristönsuojeluun yms. tekijöihin liittyvä investoin

titoiminta. Keväällä 1982 julkaistussa pitkän aikavälin kehitysanrio

ssa “Kansantalous 2000” luotiin yleiskatsaus keskeisiin tulevaisuuden

tutkimu1csn osa-alueisiin, myös ympäristökysymyksiin. Vuonna 1982 jul

kaistiin myös tutkimus “Sähköntuotannon vaihtoehdot 1990-luvulla”,

jossa on sivuttu polttoaineen kulutuksen kasvuun liittyviä ympäristöl

lisiä ongelmia sekä voimalaitosten rakennushanlckeisiin kohdistuvien

ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kustannus-

vaikutuksia. Parhaillaan laitoksessa on käynnissä myös tutkimus “Ener

giamarkkinoiden rakenteelliset muutokset ja teoLlisuuden sopeutuminen”,

missä käsitellään ympäristökysymyksiä.

Taloudellinen suunnittelukeskus (TASKU)

on valtiovarainministeriön alainen pitkän aikavälin taloudellisia kehi

tysmahdollisuuksia ja kansantalouden rakenteellisia kysymyksiä selvit

tävä tutkimuslaitos. Ympäristönsuojelu kiinnostää TASKU:a lähinnä ta

loudellisten vaikutustensa kannalta.
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Tuoreiniman pitkän aikavälin kehitysarvionsa “Suomi 1995” yhteydessä

TASICU teetti (konsulttitoimisto Markku Wallin Consultants Ky:llä)

ympäristönsuojelun kehitystä kartoittavan selvityksen “Ympäristön-

suojelu Suomessa ja sen kehitysarvioita vuoteen 1995”. Muita alan

tutkimuksia TASKU ei ole tehnyt tai teettänyt. Tämän vuoden lopulla

on laitoksen tutkimussuunnitebuissa katsaus ympäristönsuojelun talou

dellisiin vaikutuksiin. Tarkoituksena on koota nun. OECD:ssä tehtyjen

tutkimusten pohjalta keskeiset tulokset ympäristönsuojelun yhteydestä

ja vaikutuksista kokonaistaloudelliseen kehitykseen, tuottavuuteen,

työllisyyteen, tekniseen kehitykseen jne.

L i i k e t a 1 o u s t i e t e e 1 1 i n e n t u t k i m u s 1 a i

t o s (LU) on juridisesti itsenäinen tutkimuslaitos, jonka tehtävänä

on suorittaa liiketaloudellista ja siihen liittyvää tutkimustyötä. Ympä

ristönsuojeluun välittömästi liittyvää tutkimusta laitoksessa ei ole

juuri tehty. Tämän syynä on se, että LYT toimii käytännössä kokonaan

toimeksiantotutkimusten varassa eikä ympäristönsuojeluun liittyvien

toimeksiantojen kysyntää ole esiintynyt.

Poikkeuksen tässä suhteessa muodostaa SITRA:lle vuonna 1979 valmistu

nut tutkimus “Ympäristönsuojelukustannusten merkitys yritysten talou

delle sekä yhteiskunnan mahdollisuudet edistää ympäristönsuojelua yri

tyksiin kohdistetuin tukitoimin tai maksuvelvoittein”.

LU:n palveluksessa olevan kokaikaisen henkilökunnan määrä on 25. Ympä

ristöntutkimukseen ei ole budjetoitu tälle vuodelle määrärahoja. LU:

llä on yhteistyösuhteet Helsingin kauppakorkeakoulun asiantuntijoihin.

Sillä on toimeksiantotutkimustensa takia yhteys kauppa- ja teollisuus

ministeriöön sekä valtiovarainministeriöön.

Ympäristönsuojelun talouteen liittyvän tutkimuksen kehittyminen LU:

ssä riippuu tarkoitukseen saatavista toimeksiantotutkimuksista. Lai

toksen luonteeseen sopivat hyvin sekä liiketaloudelliset että kansa-!

yhteiskuntataloudelliset ympäristönsuoj elutaloutta käsittelevät tutki

mustehtävät.
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Työväen taloudell isen tutkimus lai
t o k s e n (fl”I’) tutkimusalana ovat perinteiset kansantaloudelli
set tutkimukset. Ympäristönsuojelua koskeva tutkimus ei sisälly aina
kaan vielä laitoksen tutkiinusohjelmiin tai -suu.nnitelmiin. Ympäris
tönsuojeluun liittyvät näkökohdat voivat kuitenkin esiintyä
laitoksessa tehdyissä tutkimuksissa. Samoin voivat tulla kyseeseen
esimerkiksi tähän aiheeseen liittyvät projektiluonteiset tutkimukset.
On kuitenkin vaikea nähdä, että tinä olisi nykyisten tutkijaresurs
sien (10 henkilöä) puitteissa mahdollista aiheeseen liittyvästä mie
lenkiinnosta huolimatta.
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OSA II

YLIOPI STOT
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ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN KORKEAKOULU

TUTKIMUSALA

Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa ympäristöntutkimusta on tehty

lähinnä elintarvikehygienian laitoksella. Laitoksen tutkimusalueisiin

kuuluu elintarvikehygienia ja -toksikologia sekä elinympäristön hygienia.

Ympäristöhygienian ja toksikologian opetusta ja tutkimusta varten korkea

koulussa on ympäristöhygienian ja -toksikologian yliassistentin virka,

joka ei ole minkään erityisen laitoksen alainen, vaan jonka toimintaa

valvoo eri laitoksien edustajista muodostettu toimikunta.

VOIMAVARAT

Toimitilat ovat lyydyttävät.

Elintanrikehygienian laitoksessa on professori, kaksi yliassistenttia,

assistentti ja kolme avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa. Ympäristöhy

gienian ja toksikologian yliassistentti toimii elintarvikehygienian

laitoksella. Ympäristöntutkimukseen käytetty työpanos on tällä hetkellä

hyvin pieni (alle 1 htv), mutta kasvaa ympäristöhygienian ja toksikolo

gian yliassistentin toiminnan käynnislyttyä täydellä teholla.

Ympäristöntutkimuksissa on käytetty tavanomaisia laitteita. Tarvittaessa

voidaan analyysejä tehdä Valtion eläinlääketieteellisellä laitoksella

tai korkeakoulun keskuslaboratoriossa. Koska elintarvikehygienian lai

toksella ei ole kemistiä, ei monimutkaisia laitteita vaativia analyy

sejä voitaisikaan tehdä.

Elintarvikehygienian laitoksen laitosmääräraha on noin 80 000 mk vuosit

tain, josta ympäristöntutkimukseen käytetään noin 5 000 mk. Ympäristö-

hygienian ja -toksikologian yliassistentin tutkimustoiminta rahoitetaan

erillisistä määrärahoista tai ulkopuolisilla varoilla.
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TUTKIMUSTOIMINTA

Elintarvikehygienian laitoksella on tutkittu kadmiumin toksikologiaa
vuodesta 1977 ja eläinkunnasta peräisin olevien elintarviklceiden lääke
ainejäämiä vuodesta 1980 lähtien.

Tulevaisuudessa ympäristöntutkimus tulee suuntautumaan paljolti ympä
ristöhygienian ja -toksikologian yliassistentin edustaman linjan mukai
sesti. Tällä hetkellä ei virka ole vakinaisesti täytettynä.

Eräänä mahdollisena uutena tutkimuslinjana pidetään maatalouden
j ätekysymysten selvittämistä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YFEISTYU

Ympäristöntutkimuksen alalla ollaan yhteistyössä Valtion eläinlääketie
teellisen laitoksen kanssa. Ulkomaisia yhteistyökumppaneita ei ole.
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2 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

2. 1 LASKENTÄTOIMUN LAITOS

TUTKIMUSALA

Helsingin kauppakorkeakoulussa on viime vuosina perinteisten opetus-

alojen ohella kehitetty julkisyhteisöjen talouden tutkimusta ja ope

tusta. Laskentatoimen laitoksen piirissä laaditaan vuosittain lukuisia

pro gradu -tutkielmia julkisyhteisöjen talouden aiheista. Lisäksi täl

lä alueella on tekeillä eräitä lisensiaattitutkimuksia.

Kun liiketaloustieteellä on korkeakoulussa vahva asema, tutkittaviksi

soveltuvat periaatteessa hyvin myös esim. julkisen vallan toimenpitei

den yritystaloudelliset vaikutukset. Tällaisia tutkimusongelmia esiin

tyy sun. ympäristötalouden piirissä. Tällä hetkellä ei korkeakoulussa

kuitenkaan vielä ole alan tutkimusperinteitä, eikä myöskään voida
odottaa kovin monien opiskelijoiden olevan kiinnostuneita ympäristö-

talouteen liittyvistä tutkimusaiheista.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksen henkilökunta on ollut mukana ympäristötaloudellisissa projek

teissa. Laitoksen johtaja oli projektipäällik

könä teollisuuden jätevesiprojektiin kuuluvassa Liiketaloudellisessa

tutkimuslaitoksessa tehdyssä tutkimuksessa “Ympäristönsuoj elukustannus

ten merkitys yritysten taloudelle sekä yhteiskunnan mahdollisuudet edis

tää ympäristönsuojelua yrityksiin kohdistetuin tukitoimin tai maksuvel

vottein” tTESI 7). Mahdollisuuksiensa mukaan laitos pyrkii seuraamaan

ympäristötaloudellista tutkimusta ja edistämään sen harjoittamista al

kuvaiheessa esim. pro gradu -tutkielmin ja alan kehittyessä ylenimänas

teisin tutkimuksin.
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HELSINGIN YLIOPISTO

3.1 MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.1 .1 KASVINVILIELYTIETEEN LAITOS

TUTKE\4USALA

Kasvinviljelytiede tutkii peltoviljelyssä tuotettavien hyötykasvien

kasvua ja sadonmuodostusta erilaisissa kasvuympäristöissä ottaen huo

mioon ihjuis- ja eläinravitsemuksen sekä teollisen jalostuksen vaati

mukset. Viljelytekniikassa etsitään ratkaisuja, joilla voidaan talou

dellisesti tuottaa käyttöarvoltaan hyvälaatuisia satoja mahdollisimman

pienin riskein ottaen huomioon tuotannon jatkuvuuden biologiset edel

lytykset ja ympäristönsuojelu.

VOIMAVARAT

Toimitilat Viikissä ovat tyydyttävät.

Laitoksessa on professori, kolme assistenttia ja kolme avustavaan hen

kilökuntaan kuuluvaa. Yleensä laitoksella on yksi ulkopuolisella rahoi

tuksella työskentelevä tutkija. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin

1.5 htv.

Laitoksessa ei ole kalliita laitteita.

Laitosmääräraha oli vuonna 1982 noin 42 000 mk. Lisäksi laitoksella oli

käytettävissään 17 000 mk kenttäkoetoimintaan ja 80 000 mk erikoishar

joittelijoiden palkkaamiseen. Biologisen typensidonnan hyväksikäyttö-

projektiin on saatu rahoitusta sekä Suomen Akatemialta että Sitralta.

Laitoksessa ei ole tehty tilaustutkimuksia.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa ei tehdä varsinaista ympäristöntutkimusta, mutta ympäristön

suojelulliset näkökohdat pyritään ottamaan huomioon1<vinviljelyssä (esim.

tuotannon riskitekij öiden vähentäminen, energ iapanosten vähentäminen).

Ympäristöntutkimuksen voimistamiseksi tarvittaisiin lisää henkilöresursseja.
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Ympäristönsuojelullisia päämääriä palvelevia tutkimuksia on tällä

hetkellä kaksi:

- biologisen typensidonnan hyväksikäyttö

- viljelyjärjestelmätutkimus tyhteisprojekti Helsingin yli

opiston eri laitosten ja Maatalouden tutkimuskeskuksen

kanssa), jossa verrataan tekuis-kemiallista ja luontois

viljelyä maatilamittakaavassa (ks. kasvipatologian laitos)

KANSALLINEN JA KANSAINV?LINEN YHTEISTO

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat maatalous-metsätieteellisen tiede

kunnan eri laitokset, Maatalouden tutkimuskeskus ja Hankkijan kasvin

j alostuslaitos.

Kansainvälisellä tasolla yhteistyö on henkilöiden välistä asiantuntija-

apua.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.7 MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.7.2 KASVIPÄTOLOGIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Kasvipatologian laitos tutkii kasvien tauteja ja niiden torjuntaa

(tuhoeläinten aiheuttamat vahingot kuuluvat maatalous- ja metsäeläin

tieteen alaan). Kasvinsuoj eluun kuuluu oleellisena osana taudinaiheut

tajien biologinen ja kemiallinen torjunta, jotka liittyvät luonnonsuo

jelullisiin kysymyksiin.

VOIMAVAR&T

Laitos toimii asianmukaisissa tiloissa Viikissä. Laitoksella on useita

kasvihuoneita Viikissä sekä Suitian ja Muddusniemen koetilat.

Laitoksessa on professori, kaksi assistenttia, kaksi amanuenssia ja

neljä ulkopuolisella rahoituksella työskentelevää tutkijaa. Vakituisen

henkilökunnan työpanoksesta on ympäristöntutkimukseen liittyvää työtä

noin 1 htv (0.5 htv tutkija, 0.5 htv avustaj a). Ulkopuolisten tutkijoi

den työpanoksesta ympäristöntutkimusta palveleviin tehtäviin käytetään

2 htv.

Laiteresurssej a voidaan luonnehtia välttäviksi. Maatalous-metsät ieteel

liseen tiedekuntaan perustettavan laitekeskuksen odotetaan parantavan

tilannetta.

Laitosmääräraha oli vuonna 1982 32 000 mk, josta noin 10 % käytettiin

ympäristöntutkimuksiin. Lisäksi laitoksella oli käytettävissään

10 300 mk ns. koetoimintamäärärahoja. Ympäristöntutkimusta palveleviin

projekteihin oli vuonna 1982 saatu 77 000 mk Pohjoismaiden ministeri

neuvostolta ja 55 000 mk maa- ja metsätalousministeriöltä.
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TUTKIMUSTOIMINTA

Ympäristöystävällisten kasvinsuojelumenetelmien kehittämiseen tähtää

ym tutkimuksiin on viime vuosina saatu ulkopuolista rahoitusta

suhteellisen paljon.

Laitoksella on vuodesta 1976 lähtien tutkittu turpeesta eristetyn

sädesienen käyttöä vihanneksissa ja kukissa esiintyvien tautien tor

juntaan. Vuodesta 1982 lähtien laitos on osallistunut vastaavaan poh

j oismaiseen yhteistutkimukseen.

Toinen suuri. tutkimuskokonaisuus on viljelyjärjestelmätutkimus (alkoi

1982, suunniteltu kesto 6 vuotta, toteutetaan yhteistyössä Helsingin

yliopiston muiden laitosten ja Maatalouden tutkimuskeskuksen kanssa),

jossa verrataaan nykyaikaista telmis-kemiallista ja luontoisviljelyä

maatilamittakaavassa, mikä mahdollistaa realististen taloudellisten

laskelmien tekemisen.

Atk:n käyttö tutkiinustulosten käsittelyssä tulee lisääntymään, kun

samaan laitosrakennukseen on saatu tietokonepääte.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISflU

Ympäristöntutkimuksiin liittyvää yhteistyötä tehdään lähinnä eräiden

maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosten, Turun yliopiston

kemian ja biokemian laitoksen sekä Maatalouden tutkimuskeskuksen

kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö on aktiivista. Laitoksella on hyvät yhteydet

myös Neuvostoliiton kasvinsuojelun biologisten torjimtamenetebnien

tutkimuslaitokseen. Jatkokoulutustoiminta eri maiden kanssa on ollut

vilkasta.
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31 FELSINGIN YLIOPISTO

3.1 W.ATALOUS-METSÄTIETEELLINEN. TIEDEKUNTA

3.1.3 LIMNOLOGIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Liinnologinen tutkimus suuntautuu sisä- ja murtovesien fysiikkaan, kemiaan
ja biologiaan, vesistöjen suojeluun sekä kalantuotantoon.

Limnologian laitoksella opetetaan ja tutkitaan myös kalataloustiedettä,
joka jakaantuu kalatalouden tuotanto- ja taloustieteisiin.

VOIMAVARAT

Laitoksella on Viikissä vuonna 1970 valmistuneet varsin nykyaikaiset
opetus- ja tutkimustilat. Laboratoriotilaa on riittävästi (noin 1000 m2),
mutta muut työskentelytilat ovat jo käyneet ahtaiksi.

Laitoksessa toimii kaksi professoria (toinen limnnologiassa, toinen kala-
taloudessa), kaksi assistenttia (toinen limnologiassa, toinen kalatalou
dessa), amanuenssi ja viisi avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa. Lisäksi
laitoksella on useita dosentteja limnologiassa ja kalataloustieteessä,
vaihteleva määrä tuntiopettajia sekä tutkijoita, joista viimeksimainitut
työskentelevät ulkopuolisen rahoituksen turvin (vuoma 1982 5 tutkijaa
ja 3-4 tutkimusapulaista).

Laitoksella on tavanomaisten vesistöanalytiikassa tarvittavien laittei
den lisäksi mm. (osa vanhentunutta mallistoa):

atomiabsorptiospektrometri

spektrofluorometri

hiili-vety-typpi -analysaattori

kaasukromatografi

geelikromatografia -laitteisto

selloskooppi (solulaskij a lisälaitteineen)

polarografi
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oskilloskooppi

sentrifugi

tensiometri

säteilyenergian mittauslaite

lämpötilatermistori

virtausmittareita

piirtureita

autokiaavi

levänkasvatuslaitteita

useita erityyppisiä mikroskooppeja

kaikuluotain

maastoauto (yhdessä kolmen muun laitoksen kanssa)

veneitä, perämoottoreita

kulj etusvaunuj a

moottorikelkka

500 1 akvaarioita kpl)

Laitosmääräraha oli vuonna 1982 noin 84 000 mk, joka on yhteinen liiiino

logian ja kalatalouden suuntautumisvaihtoehdoille. Maksullisesta palve

lutoiminnasta kertyi vuonna 1982 noin 22 000 mk.

Ulkopuoliset tutkimukset perustuvat sopimuksiin. Periaatteena on, että

ulkopuolinen rahoitus kattaa kaikki kustannukset.

Limnologian ja kalatalouden syventäviin opintoihin kuuluvat pakolliset

opintojaksot (“Ohjattu tutkimus”) suoritetaan yleensä jonkun kunnan

tarjoaman pienimuotoisen projektin puitteissa. Tällöin suoranaiset tar

vike-, näytteenotto- ym. kulut pyritään peittämään kyseisen rahoittajan

varoilla.

Useininiten ulkopuolisten rahoittamat hankkeet liittyvät tutkijan opin

näytetyöhön. Tällöinkin ulkopuolinen rahoitus kattaa yleensä kaikki

kustannukset. Laitteiden käytöstä yms. ei kuitenkaan peritä maksuja ja

muutenkin pyritään mahdollisuuksien mukaan helpottamaan työn suoritusta.



192

Laiteapua ja analyysipalveluja tutkimusprojekteihin voidaan saada myös
yliopiston ulkopuolelta, esimerkiksi vesihallituksesta sekä Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksesta, mikäli tutkimus liittyy ko. laitoksen
intressipiireihin.

Tärkeimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat tällä hetkellä Suomen Akatemia,
Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö sekä
vesihallitus. Kalataloudellisia tutkimuksia rahoittavat Riista- ja kala
talouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusosasto, maa- ja metsätalous
ministeriö sekä Suomen Kulttuurirahasto.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksen liirnologinen tutkimus on keskittynyt humusvesistöjen erityis
piirteisiin, vesien tuotantobiologiaan sekä rehevöitymishaittojen sel
vittelyyn.

Viime vuosina laitoksella on ollut käynnissä seuraavia limnologisia pro
jekteja, joista suurin osa on toteutettu yhteistyössä eri organisaatioi
den kesken:

- Järven rantavyöhykkeen eliöyhteisöjen ekologia (Lammin bio
loginen asema)

- Pikoplanktonin osuus Itämeren rannikon planktonin pemstuotan
nosta ja hengityksestä (Tväniiinnen eläintieteellinen asema)

- Huinuksen ja elohopean käyttäytyminen järvi- ja tekojärvi
altaissa (osana vesihallituksen koordinoimaa projektia
“Rakentamisen vaikutus elohopean kiertokulkuun vesistöissä”)

- Turvetuotanto vesistöjen kuormittajana (vesihallitus, Valtion
polttoainekeskus, suometsätieteen laitos)

- Happaman laskeuman vaikutukset järviin (vesihallitus)
- Veden haju- ja makuhaitat

- Ylirehevän murtovesilahden kasviplanktondynamiikka
- Bakteerien haj otustoiminnan mittaaminen

- Jätevesikuormituksen ja säännöstelyn vaikutus Näsinselkään
(vesihallitus, VTf)
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Hcmiustutkiinus kuuluu osana vesihallituksen koordinoimaa laaj empaa selvi

tystä “Rakentamisen vaikutus elohopean kiertokulkuun vesistöissä”.

Laitoksella on meneillään seuraavat kalataloudelliset projektit:

- Silakka- ja kilohailikantojen arvioiminen saaliskiintiöiden

määräämiseksi (RXTL, ICBS)

- Silakka- ja kilohailikantojen koon ja esiintymisen selvittä

minen kaikuluotausten avulla (RKTL)

- Silakkakantojen erottaminen ja esiintymisalueiden rajaaminen

(RKTL)

- Turska- ja kampelakantojen anrioiminen saaliskiintiöiden

määräämiseksi (RKTL)

- Rannikon sisävesikalakantojen arvioiminen (RETL, Ahvenanmaan

maakuntahallitus)

- Kyrönjoen vaikutus merialueen kalakantoihin ja kalastukseen

(RICTL, Vaasan vesipiiri)

- Saaristomeren pohj oisosan alueellisen kalataloussuunnitelman

laatiminen (RIJL)

- Virtain kaupungin kalataloussuunnite]jnan laatiminen

(Virtain kaupunki)

- Ahvenanmaan haukikasvainten patologia (RXTL)

Tutkimustoiminta suuntautuu laitoksella kulloinkin työskentelevien la

sinne hakeutuvien :utkijoiden sekä ulkopuolisten rahoittalien itressien

mucaisesti. Tutkimustoiminta arvioidaEn puhtaasti tieteellisistä lähtö

kohdista käsin, mutta sen toteutuminen riippuu ulkopuolisesta rahoituk

sesta. Projektiesityksiä on yleensä eneaunän kuin mitä voidaan toteuttaa.

Laitoksen osalta toiminnan kehittäminen merkitsee lähinnä sitä, että

yritetään ylläpitää ja luoda tutkimustoiminnan edellytyksiä asianmukai

sen tilasuunnittelun ja laitteiden hankinnan muodossa.

Laitoksen tutkijat voivat käyttää yliopiston laskentakeskuksen palveluk

sia tietojen käsittelyssä. Mikäli tutkimus liittyy jonkin tutkimuslai

toksen projektiin, voi tutkija yleensä käyttää hyväkseen tämän laitok

sen atk-kapasiteettia.
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Tutkimusten tulokset julkaistaan alan julkaisuissa ja/tai opinnäytetöinä.

naa julkaisusarjaa laitoksella ei ole (kurssien yhteydessä tehdyt tutki

mukset tosin julkaistaan monisteina).

Lianologian laitoksen, kuten lähes kaikkien yliopistollisten laitosten,

suurin ongelma tällä hetkellä on varojen riittäinättömyys, mikä limnolo

gian laitoksella kuvastuu useilla eri tavoilla.

Laitokselle pyrkiville uusille tutkijoille ei voida nykyään osoittaa

muuta työskentelytilaa kuin laboratoriotilaa.

Teknistä henkilökuntaa ei ole riittävästi eikä uusia virkoja ilmeisesti

tulla yliopistolle saamaankaan. Kuitenkin esimerkiksi kaikille Viikin

laitoksille yhteisen laboratorioinsinöörin palkkaaminen olisi yliopis

tolle huomattavasti edullisempaa kuin elektronisten laitteiden huollat
taminen ulkopuolisilla yrityksillä. Teknisen asiantuntijan läsnäolo
vähentäisi myös laitteiden asiantuntemattomasta käytöstä aiheutuvia huol
toja. Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan suimnitteilla oleva lai

tekeskus ehkä helpottaa tilannetta.

Laitehankintamäärärahat ovat riittämättömät. Tämä johtaa, ja on jo osit

tain johtanutkin, laitoksen laitevalikoiman vanhentumiseen, mikä puoles

taan heikentää tutkimustoiminnan laatua. Laitteita ei yleensä voida hank

kia proj ektirahoituksen yhteydessä.

Laitosmääräraha kuluu paperitarvikkeisiin ja kursseilla tarvittaviin kemi
kaaleihin, eikä sitä normaalisti voida käyttää laitoksen omaan tutkimuk
seen. Laitoksen tutkimustoiminta suuntautuu ulkopuolisen rahoituksen
mukaisesti.

Määrärahojen puutteen vuoksi julkaisusarjojen tilauksia on jouduttu

lopettamaan ja uusia kirjoja voidaan hankkia vain poikkeustapauksissa.

Kirjallisuusmääräraha riittää juuri ja juuri limuologian klassisten ja

keskeisten sarjojen tilauksiin (näistäkin muutaman tilaus on jo lopetet

tu). Tiedon hankinnan vaikeutuminen heijastuu ennen pitkää koko laitok

sen toiminnassa. Uusien kirjojen puute hankaloittaa eniten opetusta.
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Varojen käyttöön liittyy myös byrokraattisia ongelmia. Esimerkiksi tun

tiopettajien matkakuluja on joskus vaikea saada maksetuksi. Tmänkaltai

set ongelmat vahenisivät, jos eräiden momenttien määrärahoja voisi

siirrellä nykyistä vapaanimin.

Määrärahojen puute rahoittaa myös opettajien ja tutkijoiden tiedon vaih

toa ja jatkokoulutusta. Edes kotimaisiin kokouksiin ja konferensseihin

osallistuminen ei aina ole mahdollista. Ulkomaisiin konferensseihin

tarvittavia rahoja on anottava muualta.

Varojen puute hankaloittaa mm. seuraavia kansainvälisen yhteistyön

muotoja:

tutkijoiden osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin

- ulkomaisten kollegojen kutsuminen laitokselle (esitelmät)

ulkomaisten tutkijoiden kutsuminen työskentelemään laitok

selle

riittävän eripainosmäärän lunastaminen julkaisuvaihtoa varten

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYt3

Yhteistyö muiden yliopistojen ja korkeakoulujen laitosten sekä tutkimus

laitosten kanssa ympäristöntutkimuksen alalla on varsin laajaa ja kuin

teätä. Huomattava osa laitoksen tutkimushankkeista liittyy vesihallinnon

tutkimustoimintaan siten, että vesihallitus on mukana rahoituksessa tai

rahoitusjärjestelyissä. Myös pro gradu -tason tutkielmista suuri osa kyt

keytyy vesihallinnon toimintaan, mutta myös muihin hallinnon aloihin.

Huomattava osa kalataloustieteellisestä tutkimuksesta tehdään yhteistyössä

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa.

Limnologian laitos on edustettuna vesihallinnon tieteellisessä neuvottelu

kunnassa ja osallistuu sen kautta vesialan tutkimusyhteistyöhön.

Kiinteää yhteistyötä tiedon vaihdon ja henkilökohtaisten kontaktien muo

dossa tehdään useiden ulkomaisten alan laitosten kanssa. Kalataloustieteen

alalla kansainvälinen yhteistyö tapahtuu pääasiassa Suomen ja Neuvosto-



196

liiton tieteellisteknisen yhteistyötoimintakomitean Suomen1ahtityöryhmn

kalatalousjaoston, Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) sekä

Itämeren kansainvälisen kalastuskomission (IBSfC) kautta.

Laitoksen edustajat ovat ajoittain osallistuneet pohjoismaiseen yhteis

työhön Nordforskin piirissä.

Alan tieteellisen järjestön, Suomen limnologisen yhdistyksen, kautta

laitos on osallistunut kansainvälisten kokousten järjestelyihin seu

raavasti:

- 1980 järviä ja vesitaloutta käsittelevä kokous

- 1982 kokous vesistöjen haju- ja maicuhaitoista

Laitoksen henkilökunta on osallistunut jossain määrin kansainvälisten

tieteellisten järjestöjen toimintaan ja kehitysyhteistyöhön.

Laitos on julkaisuvaihdossa noin 150 ulkomaalaisen laitoksen kanssa.

Lisäksi laitoksen henkilökunnalla on henkilökohtaista julkaisujen vaihtoa.

Kansainvälisen yhteistyön kehitystarve on ilmeinen (ks. kohta 3, rajoituk

set).
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HELSINGIN YLIOPISTO

3.1 MMTALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.1.4 MAANKAYTUN EKONMIM LMTOS

TUTKIMUSALA

Maankäytön ekonomian tutkimus- ja opetusalana ovat maa- ja vesivarojen

käytön taloudelliset ja institutionaaliset perusteet, maankäytön suun

nittelu ja ympäristöekonomia. Tarkoituksena on kouluttaa maaseudun

elinkeinoihin ja ympäristönhoidon taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin

näkökohtiin perehtyneitä asiantuntijoita, jotka toimivat alue- ja ympä

ristöpoliittisen suunnittelun, kaavoituksen sekä ympäristö- ja luonnon

varainhallinnon tehtävissä.

VOIMAVARAT

Laitoksen henkilöstöön kuuluu professori, assistentti, tuntiopettaja

sekä yksi ulkopuolinen tutkija. Henkilöstöresurssit koetaan puutteel

lisiksi. Kiireellisimpänä pidetään maatalouden aluepoliittisiin ja

ympäristöekonomisiin ongelmiin keskittyvän yliassistentin viran perus

tamista sekä laitoskanslistia. Myös tilat ovat puutteelliset.

Laitosmäärärahat koostuivat vuonna 1982 kurssijitäärärahoista (n. 8 000 mk),

retkeilymäärärahasta (1 100 mk), laitostilistä (9 000 mk), kirjatilistä

(4 900 mk) sekä opetus- ja tutkimusvälinemäärärahasta (1 840 mk).. Näistä

erityisesti kirjatiliä pidetään riittämättömänä.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksen toiminta-ajatuksena on eri maankäyttömuotojen (esim. maatalous,

metsätalous, rakentaminen ja luonnonsuojelualueet) yhteensovittaminen

niin, että liian ahdasrajaisten sektoritoimenpiteiden aiheuttamat alueel

lisen kehityksen häiriöt ja ympäristöongelmat voitaisiin välttää. Vaikka

maa- ja metsätalouteen liittyvät ongelmat ovat keskeisiä, kattaa laitok

sen tutkimusala myös kaupunkiin liittyviä ongelmia.
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Käynnissä on neljä tutkimusprojektia. Man and Biosphere-ohjelma kes

kittyy laitoksella metsän virkistyskäyttöön ja sen rahoittajana on

Suomen Akatemia. Metsämiesten säätiön rahoituksen turvin tutkitaan

metsän aineettomia hyötyvaikutuksia. Kaupunkiympäristön kokemisesta

on valmistumassa lisensiaattitutkielma, jonka rahoitukseen osallistuu

myös Vantaan kaupunki. Maaseudun ympäristöongelmia käsittävässä tutki

muskokonaisuudessa tarkastellaan kevennettyä yhdyskuntatekniikkaa, ym

päristönäkökohtia maat ilatalouden kehittämisessä sekä maatilamatkailua.

Proj ektia valmistetaan laudatur-tutkielm ma. Tutkimukseen sisältyvät

lisäksi ympäristö-ekonomiset arviointi- ja vertailumenetelmät.

Laitoksella on juikaisusarjansa, jossa on ilmestynyt viisi julkaisua.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YIfFEISTYO

Kotimaista yhteistyötä laitoksella on lähinnä Helsingin yliopiston

suumnittelumaantieteen laitoksen sekä Teknillisen korkeakoulun kanssa.

Useimmat laudatur-tutkielmien tekijät ovat välittömässä tvösuhteessa

maatalous- ja metsähallintoon, neuvontajärjestöihin sekä kunta- ja

seutusuunnitteluun. Myös ulkopuolisten opettajien kautta on yhteyksiä

myös ympäristöhallintoon ja ympäristöpolitiikkaan, nIIn. sisäasiainminis

teriöön ja maa- ja metsätalousministeriöön.

Laitoksella on yhteistyötä Kansainvälisen metsäntutkimuslaitosten yli

teenliittymän tIUFRO) kanssa metsän moninaiskäyttöön ym. ympäristön-

hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Säännöllistä yhteyttä pidetään myös

Ruotsin ja muiden pohj oismaiden ympäristöekonomisteihin.

ERITYI SPI IRTEET

Maankäytön ekonomiaa voidaan luonnehtia monitieteelliseksi alaksi.

Tähän liittyen laitoksella koetaan ongelmalliseksi yliopiston kankealiko

perinteinen sektorijako. Ongelmat ilmenevät mm. rahoituksessa ja kou

lutuksessa.

Yliopiston rahoitus kanavoituu yleensä taloudellis-hallinnollisten

sektoreiden mukaisesti perinteisille aloille.Toi5Ilta eräät muut
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rahoittajatahot tuntevat kasvavaa kiinnostusta ympäristäekonomian tuke

miseen. Jatkossa olisi pyrittävä poistamaan nämä esteet. Vastaavasti

koulutuksessa pitäisi kehittää valmiuksia. tutkinusalasta kiinnostuneiden

tahojen keskinäiseen, perinteiset raja-aidat y1ittävän yhteistyöhön.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.1 MAATALOUS-METSÄTIEfEELLiNEN TIEDEKUNTA

3.1.5 MMNVILJELYSKEMIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Maanviljelykemia ja fysiikka tutkii maaperää kemiallisir fysikaalisin
ja biologisin menetelmin päämääränä maan hoito siten, että se pysyy
jatkuvasti tuottokykyisenä. Laitoksen tutkiinusalaan kuuluu myös kasvi
fysiologia sovellettuna sadonmuodostukseen erityisesti kasvinravitse
muksen ja ympäristötekijöiden osalta. Viljelytelmiikan alalta oppiai
neen piiriin kuuluvat muokkaus, lannoitus ja sadetus.

VOIMAVARAT

Toimitilat eivät ole tutkimuksen kannalta täysin tarkoituksenmukaiset,
mutta tyydyttävät.

Laitoksessa on professori, kaksi assistenttia, ainanuenssi ja 3-4 avus
tavaan henkilökuntaan kuuluvaa. Ulkopuolisella rahoituksella ei ole

yhtään tutkijaa. Ynipäristöntutkimukseen käytetään 2 htv.

Laiteresurssit ovat välttävät (atomiabsortiospektrometri kallein laite).
Tutkimukset, on suunniteltava laiteresurssien nukaisiksi, mikä rajoittaa
tutkimusaiheiden valintaa. Autoanalysaattorit lisäisivät huomattavasti
tutkimuskapasiteettia.

Tutkimukseen tarvittavat varat (akateemisen henkilökunnan palkkoja lu
kuunottainatta) saadaan laitoksen määrärahoista, joita vuonna 1922 oli

käytettävissä yhteensä 66 000 mk (sisältää laitosmäärärahan ja ns. koe

toimintamäärärahan). Ympäristöntutkinukseen käytettiin vuonna 1922

noin 10 000 mk.

Laitos tekee rikkipitoisiin maihin liittyvää tilaustutkinusta Vaasan

vesipiirille (ensbninäinen tilaustutkimus). Tutkimus tehdään omakustannus
periaatteella ja se liittyy laitoksen omiin tutkimuksiin (julkaisuoikeus

laitoksella).
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TUTKflvIUSTOIMIWTA

Laitos on ainoa maaperäkemian perustutkimusta tekevä laitos Suomessa.
Tutkiinustoimintansa perusteella laitosta. voitaisiinkin perustellunuitin
kutsua “maaperälcemian” laitokseksi kuin “maanvilj elyskemian” laitok
seksi. Ehkä osittain harhaanjohtavan nimensä ja osittain vhäisten

voiinavarojensa vuoksi laitoksen mahdollisuuksia osallistua ympäristön-
tutkimukseen ei ole riittävästi tiedostettu.

Vuodesta 1977 laitoksessa on tutkittu valuma-alueen maaperän ja maan-

käytön vaikutusta vesistöjen kuormitukseen. Tähän aihepiiriin liitty

vät seuraavat osa-alueet:

ravinteiden huuhtoutuminen (liuenneet aineet heti biologi

sesti käyttökelpoisia)

- ravinteiden kulkeutwninen eroosion vaikutuksesta (kiinteän

maa-aineksen kulkeutundnen ja sitoutimeiden ravinteiden

biologinen käyttökelpoisuus)

- rikkipitoisten maiden vesistöhaitat ja niiden torjuminen

Laitoksessa on kiinnostusta ja asiantuntemusta tutkia mm. maan kykyä

puskuroida sateen mukana laskeutuvia saasteita (hapot, lyijy jne.) sekä

maaperän käyttöä jätteiden hyödyntämisessä ja kierrättämisessä.

Tutkiinusaineistojen atk-käsittelyä rajoittaa tähän tarkoitukseen varat
tujen määrärahojen vähyys (1982 noin 3 000 mk) sekä ohjelmointitaitoisen
henkilökunnan puute (valmiit ohjelmat eivät yleensä sovellu sellaisenaan

tutkijan tarkoitukseen). Tulosten käsittely onkin ollut suurimmaksi

osaksi manuaal ista.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Kotimaassa ympäristöntutkiinuksiin liittyvää yhteistyötä on tehty Joen

suun korkeakoulun ja Vaasan vesipiirin kanssa.

Ulkomaiset yhteydet rajoittuvat tutkijoiden väliseen kirjeenvaihtoon.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.1 MPATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.1 .6 MAATALOUS-. JA METSÄELÄINTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Maatalouseläintiede tutkii sekä hyödyllisiä eläimiä (esim. mehiläisiä)

että maatalouden kannalta vahingollisia eläimiä ja niiden torjuntaa.

Metsäeläintieteellisen tutkimuksen päämääränä on metsän suojelu eläin

ten aiheuttanilta tuhoilta.

Maatalous- ja metsäeläintieteessä tuholaisongelmien synty- ja poista

mismahdollisuuksia tarkastellaan ekologisina, ekonomisina ja vmpäris

tönsuojelullisina kysymyksinä.

Maatalous- ja metsäeläintieteen laitos vastaa myös riistanhoitotieteel

lisestä opetuksesta ja tutkimuksesta. Riistanhoitotiede käsittelee

riistaeläinten ja muiden luonnonvaraisten eläinten ekologiaa ja biolo

giaa, populaatiodynamiikkaa, riistanhoidon ja siihen liittyvän luonnon-

hoidon perusteita ja vaikutuksia sekä tutkiirusmetodiiklcaa.

Laitos hoitaa myös laajoja hyönteiskokoelmia sekä yleisölle avoinna

olevia K.R. Kivirikon lintukokoelmia.

VOIMAVARAT

Metsäeläintieteen opetuksesta ja tutkimuksesta vastaa professori ja

yksi assistentti, maatalouseläintieteessä on apulaisprofessori ja yksi

assistentti. Riistanhoitotiedettä varten ei ole yhtään vakituista hen

kilöä, vaan opetusta annetaan dosenttien ja tilapäisten tuntiopettajien

avulla. Laitoksella on yhteensä viisi avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa.

Uusia virkoja tuskin saadaan lähiaikoina. Laitoksella työskentelee yleen

sä 3-4 ulkopuolista tutkijaa. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin

03 htv. Hyönteiskokoelmista huolehtii yksi amanuenssi.

Tilat Viikissä ovat ahtaat, mikä on yhtenä esteenä toiminnan laajentami

selle.
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Laitoksessa ei ole käyttökunnossa olevia laitteita (on esim. 20 vuotta
vanha käyttökelvoton kaasukromatografi). Laitemääräraha (noin 8 500 mk/a)
ei riitä uusien laitteiden hanlcintaan. Tästä syystä laitoksessa ei voida

aloittaa sellaisia tutkinuksia, joissa tärvitaart erityisiä laitteita
Esimerkiksi telemetriaan (eläinten seuraamista maastossa radiosignaalien

avulla) liittyviä tutkimuksia ei laitteiden puutteen vuoksi saada tehdä.

Laitosniäärärahaa oli käytössä vuonna 1982 yhteensä 28 870 mk, josta

metsäeläintieteen, maatalouseläintieteen ja riistanhoitotieteen osuudet

olivat 2 900 mk/tieteenala ja hyönteisimiseon osuus 2 000 mk. Loppuosa

laitosmäärärahasta käytettiin laitoksen yhteisiin ns. juokseviin menoi

hin. Hyönteisnuseolle varattu raha kului lähes kokonaisuudessaan hyön

teisneulojen hanldciiniseen. Suurimpana ongelmana koetaan kuitenkin mat

kustusmäärärahojen puute. Tutkinuistoimintaan liittyviin matkoihin ei

laitoksen matkustusmäärärahoja voida käyttää, koska rahat eivät riitä

edes opetustehtäviin liittyvien matkojen tekemiseen (osa opetuksesta

tapahtuu HyytiAlässL

Tutkiiustyöt tehdään lähiimä henkilökohtaisten apurahojen varassa.

Ulkopuolisen rahoituksen määrä vaihtelee varsin paljon. Osa laitoksella

työskentelevistä ulkopuolisista tutkijoista saa tilapäistä rahoitusta

työllistämisvaroista tms. lähteistä.

Maatilahallitukselle on tehty pieniä (noin 5 000 mk) tilaustutkiimiksia

omakustannusperiaatteella.

TUTKIMUSTOIMINTA

Lähes kaikki tutkinustyö tehdään Suomen Akatemian tuella tai henkilö

kohtaisin apurahoin.

Tutkimus on soveltavaa ja pyrkii nun. luonnonnukaiseen tuholaistorjuntaan.

Laitoksessa on tehty seuraavalaisia tähän aihepiiriin kuuluvia tutkimuksia

- metsien käsittelyn vaikutus metsätuholaisten esiintymiseen

- ytimennävertäjän elintavat ja sen torjunta (ko. kaamakuoriai

nen aikaansaa miljoonien markkojen vuotuisia kasviimenetyksiä

talousmetsissä ja tunnelee asuinympäristön pihamäntyjä)
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ruskean mäntypistiäisen torjunta tumamcnisäriuiöviruksen

avulla (tutkimukset alkaneet 1960-luvulla, tehokas virus

preparaatti valmis ja markkinoilla Kemiran tuotteena)

isäntäkasvien tuoksuaineiden eli feromonien käyttö tuholais

torjunnassa (tällä hetkellä käytännön kokeita Norjasta saa

duilla aineilla)

viljelytelmiset menetelmät tuholaistorjunnassa

linnuston pitkäaikaisseuranta (laitos tukee lähinnä palkkaa

malla apulaisen kesäksi)

Hyönteismuseon loispistiäiskokoelma on maailmankuulu ja tieteellisesti

erittäin arvokas. Ympäristöntutkimuksen kannalta hyönteiskokoelmalla

on merkitystä mm. tuholaistutkimuksissa tarvittavan perusmateriaalin

tallentamisessa ja hyönteisfaunassa tapahtuvien muutosten seuraamisessa.

Laitoksen jatkokoulutustoiminta on laitoksen kokoon nähden varsin vil

kasta, ja laitoksella on myös pitkäaikaisia ulkomaisia tutkijoita lisä-

oppia saamassa.

Tutkimusta yritetään suunnata siten, että mm. em. kaltaiset tutkimukset

voisivat jatkua. Suuntaamista vaikeuttaa kuitenkin omien voimavarojen

sekä henkilöstön puute.

Etenkin riistanhoitotieteellisen ja siihen liittyen koko luonnontilaisen

eläimistön hoidon tutkimuksen edellytykset ovat käytännöllisesti katsoen

olemattomat.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YFTTEISTYU

Ympäristöntutkimuksen alalla tärkeimmät kotimaiset yhteistyökumppanit

ovat Helsingin yliopiston kasvipatologian ja ympäristönsuojelun laitok

set, Maatalouden tutkimuskeskus ja Metsäntutkimuslaitos sekä Kemira Oy.

Laitos on kiinteässä yhteistyössä vastaavien pohjoismaisten yliopistol

listen laitosten kanssa. Myös Kiinan kansantasavaltaan ja Neuvostoliit

toon on hyvät suhteet. Kaarnakuoriaisten luontaisten vihollisten käyt

töön tähtäävää projektia on suunniteltu laajennettavaksi maailmanlaajui

seksi.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.1 MAÄTALOUS-METSÄTIETEaLINEN TIEDEKUNTA

3.1.7 METSÄNHOITOTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Metsähoitotiede tutkii puun tuottamisen biologisia perusteita ja
käytännön menetelmiä. Perusteissa on keskeisellä sijalla perehtyminen
puiden elintoimintoihin ja metsien ekologiaan. Metsien uudistaminen,
kasvatus ja muu käsittely muodostavat metsänhoidon tekniikan keskeisen
toimintakentän. Metsänhoitotiede kokoaa yhteen monien tieteenalojen
saavutuksia.

VOIMAVARAT

Toimitilat Metsätalossa ovat riittävät nykyiselle henkilökunnalle.
Suurin osa kokeellisesta työskentelystä tapahtuu maastossa Hyytiälän
metsäasemal la.

Laitoksessa on professori, apulaisprofessori, kaksi assistenttia ja
noin kahdeksan ulkopuolisella rahoituksella työskentelevän tutkijaa.
Avustavia henkilöitä on riittäinättömästi (1-2 henkilöä). Ympäristön
tutkijiliikseen käytetään 3-4 htv.

Tällä hetkellä tehtävää ympäristöntutkimusta (ks. kohta 3) varten
laitoksella on käytössään asianmukaiset tutkimuslaitteet. Hyytiälän
metsänhoitoasemalla on Teknillisen korkeakoulun sovelletun elektro
niikan laboratorion kanssa rakennettu maastomittauslaitteisto, jolla
mitataan valoa, fotosynteesiä, haihduntaa, kasvua ym automaattises
ti. Tulostus tapahtuu suoraan tietokoneelle tPDP-mittaussysteemin
osa).

Laitoksen tutkimustoiminta rahoitetaan lähes kokonaan ulkopuolisin
varoin. Laitosmäärärahasta (33 000 mk) tutkimustoimintaa varten saa
daan konttoritarvikkeita yms. Tutkimusvaroja on käytettävissä noin
0,7 Miik/a, josta varsinaiseen ympäristöntutkiinukseen käytetään noin
0,2 Mmk/a.
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Tärkeinuät rahoittajat ovat Suomen Akatemia, kauppa- ja teollisuus-

ministeriö sekä Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö.

Laitos voi tehdä tutkimussopimuksia ulkopuolisten kanssa. Ulkopuolisia

toimeksiantoja ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ympäristöntutkimus aloitettiin noin 3,5 vuotta sitten, jonka jälkeen

sen laajuus on ollut nykyisellä tasollaan. Tätä ennen laitoksen ympä

ristöntutkimus oli hyvin vähäistä.

Ympäristöntutkimuksessa pyritään kokonaisvaltaisten ja laajojen tutki

muskokonaisuuksien kausaaliseen analysointiin käyttämällä kvantitatii

visia tutkimusmenetelmiä ja dynaamisia malleja.

Laitoksessa (yhteistyössä Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen kanssa)
on vuosina 1979-1982 kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamana tut
kittu energiantuotaimosta peräisin olevien ilman epäpuhtauksien vaiku
tusta metsien tuottokykyyn. Tutkimus koostui kolmesta osa-alueesta:

1. Happaman laskeuman vaikutus maahan

2. Happaman laskeiunan vaikutus maan tuottokykyyn

3. Metsien kasvun muutokset

Tutkimuksessa käytetään myös Metsäntutkimuslaitoksen aineistoja.

Happamoitumisilmiöiden tutkimuksen edistämiseksi on eräiden tutkijaryh

mien toimesta laadittu osatutkimuksista koostuva kokonaisuus, jonka

projekteille haetaan rahoitusta koordinoidusti eri lähteistä. Metsän

hoitotieteen laitoksen suoritettaviksi on esitetty seuraavat osaprojek

tit:

- happaman laskeuman vaikutus metsämaan ravinnetalouteen

(rahoitusta haettu sisäasiainministeriöltä)

- metsien tuottokyvyn trendinomaiset muutokset (rahoitusta

haettu Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä ja Suomen Luonnon

varain tutkimussäätiöltä).
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Laitoksen metsäekologinen tutkimus tuottaa ympäristöntutkimusta hyö
dyttäviä perustietoj a.

KPiNSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Kotimaassa ympäristöntutkimukseen liittyvää yhteistyötä tehd.än Hel
singin yliopiston fysiikan laitoksen, Teknillinen korkeakoulun sovel
letun elektroniikan laboratorion ja systeemiteorian laboratorion,
Metsäntutkimuslaitoksen (aineistojen käyttöoikeus), Ilmatieteen laitok
sen ja Kuopion korkeakoulun yinpäristöhygienian osaston kanssa.

Kansainvälistä yhteistyötä on IIAS:n (International Institute of
Applied System Analysis) kanssa. Metsäekologista tutkimusyhteistytä
tehdään Neuvostoliiton tiedeakatemian Karjalan filiaalin metsäinsti
tuutin sekä Lestin Neuvostotasavallan tiedeakatemian astro- ja atmos
fäärifysiikan laitoksen kanssa.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.1 MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.1.8 MIKROBIOLOGIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Mikrobiologian laitoksen tutkimus kohdistuu yleiseen, elintarvikkeiden

ja teollisuuden sekä maan ja veden mikrobiologiaan. Erityistä huomiota

kiinnitetään mikrobiologian maatalous- ja metsätieteellisiin sovellu

tuksiin.

VOIMAVARAT

Tilat ovat tutkijamäärään nähden melko pienet eivätkä tutkimuksen

kannalta riittävän asianmukaiset.

Laitoksessa on professori, apulaisprofessori, amanuenssi, kaksi assis

tenttia sekä kahdeksan avustavaan henkilöfamtaan kuuluvaa. Ulkopuoli

sen rahoituksen turvin laitoksella työskentelee noin 20 henkilöä,

joista puolet apuhenkilökuntaa.Ympäristöntutkinukseen käytetään

noin 11 htv.

Laitoksella on mm. fermentoreita (2 kpl), hyviä mikroskooppeja (mm.

epifluoresenssimikroskooppi), lyofilisointilaite sekä koko ympäristäEl

hoidon koulutusohjelmaa varten yhteiseksi hankittu kaasukromatografi.

Lähes kaikki nykyisin käytössä olevat laitteet pitäisi uusia.

Vuonna 1982 laitosmäärärahaa oli noin 76 000 mk. Mikrobikokoelmaa

varten on oma määrärahansa, joka vuonna 1982 oli 6 200 mk. Min, kesto-

kulutustavaroiden hankinnassa ollaan paljolti riippuvaisia ulkopuoli

sia varoista (Suomen Akatemia, säätiöt), joita ilman suurin osa

tutkimustoiminnasta kävisi mahdottomaksi.
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TUTKIMUSTOIMINTA

Mikrobiologian ala on hyvin laaja, mistä syystä tutkiimistoimintaidn

on liajonnut useille eri sektoreille. Useimmat tutkiinusprojektit kos

kevat joko maatalouden mikrobiologiaa tai ympäristömikrobiologiaa.

Rahoittajina ovat Suomen Akatemia, eri säätiöt, teollisuusyrityk

set jne.

Laitoksessa on meneillään seuraavat ympäristömikrobiologiaan liitty

vät projektit:

lannoituksen vaikutus maamikrobeihin (Kemira Oy:n

rahoitus)

torjunta-aineiden vaikutus maan mikrobeihin ja satoihin

indikaattoribaicteerien ekologia (rahoitus aikaisemmin

Nessiingin säätiöltä, vuonna 1982 vain laitosmäärä

rahoista)

esitutkimus puunj alostusteoflisuuden bakteeriaerosolien

aiheuttamista terveydellisistä haitoista ja niiden

torjumisesta (Työsuojelurahasto)

puunjalostusteollisuuden jätevesissä elävien mikrobien

säilyminen purkuvesistössä (osa suuremmasta tutkimus

kokonaisuudesta, rahoitus Suomen Akatemia ja Kemira Oy)

kärpästen torjunta Bacillus thuringiensis-bakteerien

tuottaman eksotoksiinin avulla (Suomen Akatemia)

puunjalostusteollisuuden j ätevesistä eristettyj en

metaaiila tuottavien bakteerien ympäristövaatimukset

(projekti vasta alkamassa, rahoituslähde ehkä Suomen

Akatemia tai KIM)

sieniproteiinin tuotto mm. ligniinipitoisesta maatalous

jätteestä (Suomen Akatemia)

biologinen typensidonta (Suomen Akatemia, SITRA, FAO).
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Jatkokoulutus on sattumanvaraista, sillä laitos pystyy tarjoamaan
ainoastaan työskentelytilaa (sitäkin vähän) ja laitteiden käyttö-

oikeuden; käyttövarat ja palkkaus on hankittava ulkopuolelta. Tämä

johtaa käytännössä siihen, että tutkimus suuntautuu paljolti rahoit

tajien toivomusten mukaisesti.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YF[FEISTYU

Useat laitoksen tutkimusprojekteista toteutetaan yhteistyössä jonkun

muun laitoksen kanssa. Tärkeimmät kotimaiset yhteistyöki.unppanit

(ei tärkeysjärjestyksessä): useat HY:n laitokset, HTKK:n ympäristön

suojelutelmiikan laboratorio, Kansanterveyslaitos, Kemira Oy, Maa

talouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Työterveyslaitoksen

Lappeenrannan aluetyöterveyslaitos ja vesihallitus piiriorganisaatioi -

neen.

Laitoksen edustaja osallistuu mikrobiologisten menetelmien kansain

välistä standardisointia suorittavan työryhmän työskentelyyn (INSTA,

ISO) sekä EGE:n (COST 68 Ter) mikrobiologisen ryhmän työhön. Viimeksi-

mainitussa toiminnassa laitos on ideoiden suhteen lähinnä saavana

osapuolena, sillä rahoituksen vähäisyyden vuoksi laitoksessa ei juuri

tehdä ko. työryhmän alaan liittyvää mikrobiologista tutkimusta. Li

säksi laitoksella on yhteyksiä Ruotsin maatalousyliopistoon ja yksi

tyisten tutkijoiden kautta mikrobiologian eri osa-alueita edustaviin

tutkimusryhmiin eri puolilla maailmaa (niin. Skotlantiin, Yhdysvaltoihin,

Ranskaan). Ligniiniprojekti kuuluu osana SÄ:n ja Neuvostoliiton tiede

akatemian yhteistutkimuksen ‘tMicrobiological utilization of ligno

cellulosic material for SCP and ethanol production”.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.1 MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.1.9 SUCt4ETSÄTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Suometsätiede tutkii soita ja soistuneita metsämaita ja niiden käyttöä.
Tutkimus on osittain perustutkimusta, osittain soveltavaa tutkimusta.
Suometsätieteellisen tutkimuksen keskeisistä aihepiireistä ympäristön-
tutkimukseen liittyvät seuraavat kysymykset:

- soiden vesitalous ja erilaisten toimenpiteiden vaikutus
siihen

- metsäojituksen ympäristövaikutukset

VOIMA.VARÄT

Tilat Metsätalossa ovat melko ahtaat, eikä laitokselle voida sijoittaa
nykyistä useampia tutkijoita. Laboratoriotilat ovat kuitenkin laitoksen
melko vähäisiin tarpeisiin nähden riittävät.

Laitoksessa on professori ja kaksi assistenttia. Ulkopuolisella rahoi
tuksella työskentelee keskimäArin neljä tutkijan. Ympäristöntutkimuk
seen käytetään 1 htv.

Laitoksella on yhteinen atomiabsorptiospektrometri metsänhoitotieteen
laitoksen kanssa. Tutkimuksessa ei tarvita muita kalliita laitteita, ja
laiteresursseja voidaan pitäA riittävinä sen jälkeen kun lustomikros
kooppi ja siihen liittyvä mikrotietokone on hankittu.

Laitosmääräraha on noin 20 000 mk/a. Ympäristönsuojelullisia näkökohtia
sisältäviä tutkimuksia on tehty Suomen Akatemian rahoituksella. Vuosiksi
1981-1984 on Suomen Akatemialta saatu yhteensä 500 000 mk tutkimukseen,
joka sivuaa ympäristöntutkimusta (ks. kohta 3). Aikaisemmin on ympäristön
suojeluun liittyvän tutkimuksen rahoitus ollut huomattavasti vähäisempää.
Laitoksen omin varoin on seurantamielessä jatkettu erästä jo päättynyttä
proj ektia (ks. kohta 3).

Laitoksella ei ole tehty tilaustöitä.
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TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksen tutkimustoiminta tähtää ensisijaisesti metsätalouden edistä

miseen, mutta ympäristönsuojelulliset näkökohdat pyritään aina huomioi

maan. Laitos tuottaa varsin paljon ympäristöntutkimuksen tarvitsemia

taustatietoj a.

Ympäristöntutkimuksen kannalta merkityksellisiä tutkimuksia ovat seu

raavat:

- metsäojituksen hydrologiset vaikutukset (valunnan määrä ja

laatu); tutkimus aloitettu 1972 Suomen Akatemian rahoituk

sella, vuoden 1976 jälkeen sitä on jatkettu laitoksen omin

varoin pienessä mittakaavassa, seurantatasolla

- kuivatuksella aikaansaatu metsäekosysteemi ja sen pysyvyy

teen vaikuttavat tekijät (Suomen Akatemia, 1982-1984)

- Hyytiälässä sijaitsevan Lakkasuon luonnonsuojelualueen

(100 ha) koealojen inventoinnit viiden vuoden välein (seu

raainalla puuston ym. kasvillisuuden sekä vesitalouden muu

toksia on voitu havaita metsäojituksen kaukovaikutuksia)

Tällä hetkellä ei laitoksessa ole suunnitteilla uusia ympäristönsuoje

luun liittyviä tutkimuksia.

Tutkimusaineistot on tähän asti käsitelty yliopiston tietokoneella.

Atk:n käyttömahdollisuudet tulevat lähiaikoina huomattavasti parantu

maan (toiminta nopeutuu), kun laitokselle hankitaan oma pientietokone.

Laitos julkaisee omaa sarjaa (Suometsätieteen laitoksen julkaisuja),

mutta pääosa tutkimuksista julkaistaan alan kotimaisissa ja ulkomaisissa

sarj oissa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Kotimaisista yhteistyölcumppaneista ovat ympäristöntutkimuksen alalla

tärkeimmät Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitos, kasvitieteen

laitos ja linnologian laitos, Oulun yliopiston kasvitieteen laitos,

vesihallituksen Vesientutkimuslaitos sekä Suoseura.
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Kansainvälisellä tasolla ympäristöntutkimukseen liittyvä yhteistyö

tapahtuu IUFRO:n (International Unition of Forestry Research Organi

zations) ja TPS:n (International Peat Society) kautta. Laitoksen esi

mies on viimeksi mainitun järjestön presidentti.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.1 MMTALOUS-MBTS1TIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.1 .10 YMPÄRISTUNSUOJELUN LAITOS

TUTKIMUSALA

Ympäristönsuojelun laitoksen tutkimustoiminnan kohteena on asetuksen

mukaan luonnon, luonnonvarojen ja ihmisen elinympäristön suojelu ja

hoito sekä näiden ekologisten perusteiden selvittäminen.

VOIMAVARAT

Laitoksen voimavarat ovat tehtäväkenttään nähden riittämättömät.

Laitoksella on käytettävissään noin 100 m2 toimisto- ja kirjastotilaa,

jota varsinaisen laboratorion puuttuessa käytetään myös tutkimustiloina

näytteiden lajittelupaikkana, kemikaalien säilytystilana ja opetus

tiloina. Erityisiä tutkimustiloja ei ole. Suurin osa laboratoriotyöstä

on tehty limnologian ja kemian perusopetuksen laitoksilla, vä.häisem

mässä määrin neljän muun laitoksen tiloissa. Koe-eläiminä käytetyt

hyönteiset kasvatetaan professorin työhuoneessa. Kokeita on järjestetty

myös tutkijoiden yksityisasunnoissa. Tilanne parantunee neljän vuoden

kuluttua, jolloin laitos saattaa saada suuremmat tilat (myös labora

toriotilaa) kasvitieteen perusopetuksen laitoksen siirtyessä pois

Viikistä.

Laitoksen vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu professori, assistentti ja

apulaiskanslisti. Lisäksi laitoksella työskentelee keskiinaarin kolme

virastotyöntekijää ja neljä siviilipalvelumiestä. Opetustehtävissä

voidaan käyttää tuntiopettajia. Laitoksella on työskennellyt yksi

Suomen Akatemian assistentti sekä stipendivaroin toimivia tilapäisiä

tutkijoita. Sisäasiainministeriön kanssa tehdyn tutkimussopimuksen

puitteissa on laitoksella ollut kaksi puolipäiväistä tutldjaa.
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Laitoksella ei ole juuri lainkaan laitteita eikä näytteidenottoväli
neistöä. Laitoksen ainoat tutkimuslaitteet ovat elohopea-analysaattori
ja ryömivien hyönteisten aktiivisuusmittari. Tiedekuntaan suunnitteilla
oleva laitekeskus helpottanee väUneistöpulaa 3-10 vuoden kuluttua.

Laitosmääräraha, josta pääosa kuuluu opetuksen ja hallinnon tarpeisiin,
oli vuonna 1982 32 900 mk. Ulkopuolista rahoitusta on saatu nIIn. Juha
Vainion Säätiöltä, sisäasiainndnisteriöltä (tutkimussopimus) ja Suomen
Luonnonvarain Tutkimussäätiöltä.

Tilaustutkiinuksia laitoksen on ollut vaikeata saada perusresurssien
(laboratorion) puutteen vuoksi. Sisäasiainministeriölle on suoritettu
esitutkijnus suokaatopaikoista (jatkotutkimus on käynnissä).

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksen keskeisenä tutkimuskohteena on ollut elohopean bioaidcunulaatio
luonnossa. Tällä hetkellä tutkimus kohdistuu erityisesti tekoaltaiden
rakentamisen ja soiden ojituksen aiheuttamaan luonnon elohopean liik
keellelähtöön ja rikastumiseen ravintoketjuissa. Elohopean subkliini
siä vaikutuksia on tutkittu käyttäen jauhopukkeja koe-eläimiä (halpoja).

Toisena tutkimuksen painopistealueena ovat olleet kaatopaikkoihin liit
tyvät tutkimukset (haittojen ulottuvuus ympäristöön, suodevesien myr
Icyllisyys Daphnia magna-testillä mitattuna, elohopean esiintyminen,
kaatopaikkanaapuruuden vaikutus asuntojen hintaan, suon soveltuvuus
kaatopaikkojen alustaksi).

Laitoksella on tutkittu myös mm. maantieliikenteen vaikutusta kana
lintuihin, syitä toukohärkien sukupuuttoon kuolemiselle sekä keino
lannoitetypen osuutta syöpää synnyttävien .N-nitrosoamiinien syntyyn.
Nitrosoamiinitutkimuksessa on muodostunut ongelmalliseksi toisten lai
tosten laitteistojen käyttöoikeuden saaminen.
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Lisäksi laitoksella on tehty useita ympäristönsuojelun eri osa-aluei

siin liittyviä opinnäytetöitä (työt tehty ulkopuolisissa laboratorioissa).

Laitoksella on oma monistemuotoinen julkaisusarja, jossa on julkaistu

nun. kokoelmia laitoksen tutkijoiden koti- ja ulkomaisissa sarjoissa

julkaisemista tutkimuksista. Moniste on palvellut pääasiassa julkaisu

jenvaihtoa (eripainosvaihtoa halvempi vaihtoehto).

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTt5

Kotimaassa laitos on yhteistyössä noin 40 alan laitoksen kanssa lhimnä

julkaisujenvaihdon ja yhteisten tutkimushanldceiden merkeissä. Laitos

on osallistunut pääkaupungissa pidettäviin valtaktmnallisiin symposiu

meihin. Muualla maassa pidettyihin symposiumeihin ei juuri ole voitu

osallistua matkustusmäärärahoj en puutteen vuoksi.

Kansainvälisiä yhteyksiä on ylläpidetty julkaisujenvaihdon merkeissä

noin 600 ulkomaiseen tutkimuslaitokseen tai yksittäiseen tutkijaan.

Laitoksella vierailee kesknnaarin 20 ulkomaista tutkijaa vuodessa.

Laitoksella on työskennellyt tai opiskellut stipendiaatteja Neuvosto

liitosta, Etiopista ja Thaimaasta.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATHvLMTTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.1 ELÄINTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Eläintieteen laitos jakautuu fysiologian osastoon ja morfologian ja

ekologian osastoon.

fysiologian osaston tutkimuskohteena ovat elintoiminnat sekä niihin

vaikuttavat tekijät ja niiden säätely.

Morfologian ja ekologian osastossa tutkitaan min, eläinten riippuvuutta

ympäristöstä. Elinyrnpäristön pilaantumiseen ja suojeluun liittyvät tut
kiimkset ovat varsin keskeisiä. Tutkimustoiminta on lähinnä perustutki

musluonteista.

VOIMAVARAT

Laitoksen osastot sijaitsevat eri rakennuksissa, mutta lähekkäin.

Morfologian ja ekologian osaston tilat ovat melko ahtaat. Laboratorio-

tilaa ei ole tällä hetkellä käytännöllisesti katsoen lainkaan. Tilanne

tulee kuitenkin helpottumaan, kim perinnllisyystieteen laitos muuttaa

pois. Vapautuviin tiloihin perustetaan hydrobiologian laboratorio.

fysiologian osastossa pahimpana ongelmana pidetään akvaario- ja muiden

koe-eläintiloj en puutetta.

Fysiologian osastolla on professori, apulaisprofessori, kolme amanuens

sia, kahdeksan assistenttia sekä 11 avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa.

Ulkopuolisia tutkijoita on 15. Ympäristöntutkimukseen käytetään 7 htv.

Morfologian ja ekologian osastolla on professori, kaksi apulaisprofes

soria, 6.5 assistenttia sekä noin kuusi ulkopuolisella rahoituksella

työskentelevän. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 7 htv.
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Laitoksella on nn. atomiabsorptiospektrometri, pieni elektronimikros

kooppi ja nestetuikelaskin. Morfologian ja ekologian osastolla ei ole eri

tyisiä laitetarpeita; myöskänperustettavaa hydrobiologian laboratorio

ta varten ei tarvitse tehdä suuria laitehankintoja. Sen sijaan fysiolo
gian osaston tutkimustoimintaa laiteresurssit rajoittavat. Esimerkiksi

nykyään käytössä olevan vanhan kaasukromatografin, johon ei enää ole

saatavissa varaosia, rikkouduttua ei tätä analytiikkaa vaativia tutki

muksia voida jatkaa. HY:n kemian laitekeskuksen laitteita ei voida

omien laitteiden rikkouduttua käyttää rutiinianalyyseihin, sillä ne on

tarkoitettu lähinnä tuntemattomien aineiden indetifiointiin.

Vuonna 1982 oli fysiologian osaston osuus laitosmäärärahasta 149 000 mk

ja morfologian ja ekologian osaston osuus 84 300 mk. Fysiologian osas

tolla oli ulkopuolista rahoitusta ympäristöntutkimukseen vuonna 1982

noin 370 000 mk (maa- ja metsätalousministeriö ja Nesslingin säätiö),

joka käytettiin pääasiassa aputyövoiman palkkaukseen. Morfologian ja

ekologian osastolla ympäristöntutkimukseen oli vuonna 1982 käytettävissä

ulkopuolisia varoja 75 000 mk.

fysiologian osastolla on ollut tutkimussopimuksia ulkopuolisten tilaa

jien kanssa. Periaatteena on ollut, että tilaaja palkkaa tutkimusapu—

laisen sekä hankkii tarvikkeet. Laitoksen tutkijan työstä ei ole las

kutettu. Tutkijalla on ollut tulosten julkaisuoikeus. Morfologian ja

ekologian osastolla ei ole tehty juuri lainkaan tilaustutkimuksia.

Mikäli niitä tehdaän, tapahtuu laskutus omaicustannusperiaatteella.

Esimerkiksi seurantaan ja luonnonsuojelualueiden inventointiin liitty

vät toimeksiannot sopisivat osaston tehtäväkenttään.

TUTKIMUSTOIMINTA

fysiologian osasto

fysiologian osastossa on vuodesta 1970 lähtien tutkittu fenolijohdan

naisten vaikutuksia kaloj.en ja ravun fysiologisiin toimintoihin. Malli-

aineiden avulla pyritään löytämään aineen kemiallisen rakenteen ja myr

kyllisyyden välillä sellaisia säännönmukaisuuksia, joiden perusteella

aineen myrkyllisyyttä voidaan ennustaa ilman ao. aineella suoritettavia

myrkyllisyystestej ä.
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Vuonna 1976 on alkanut tutkimus, jossa selvitetään metsäteollisuuden

jätevesien toksisia vaikutuksia kaloihin (rahoitus eläintieteen lai

tokselta ja maa- ja metsätalousministeriöltä). Tavoitteena on kehit

tää systeemi, jonka avulla kalojenfysiologisia reaktioita voitaisiin

käyttää hyväksi metsäteollisuuden jätevesien sisältämien haitallisten

aineiden vaikutusten seuraamiseksi luonnonvesissä.

Edellä mainitut kaksi tutkimusta ovat fysiologian osaston huomattavim

mat ympäristöntutkimukseen liittyvät projektit. Lisäksi osastossa tut

kutaan me. raskasmetallien vaikutuksia kaloihin ja simpukoihin sekä

petolintuj en myrkkyj ääniä.

Morfologian ja ekologian osasto

Morfologian ja ekologian osasto korostaa toimintansa perustutkinusluon

netta. Osaston tulisi olla mukana ekologisten tutkimusten alkuunsaatta

misvaiheessa, jonka jälkeen tutkimuksen rutiininomaisen jatkamisen pi

täisi siirtyä jonkin muun organisaation suoritettavaksi. Käytännössä

näin ei kuitenkaan aina tapahdu, vaan osastolla tehdään nykyään paljon

myös muuta kuin perustutkimusta. Yhtenä syynä tähän suuntaukseen lienee

rahoittajien haluttomuus myöntää varoja perustutkiniiiksiin. Perusteelli

sia perusinventointeja pitäisi kuitenkin tehdä nykyistä enenmiän, sillä

esimerkiksi alkuperäisestä eläimistöstä on tällä hetkellä varsin huonot

tiedot. Tällainen tutkimus tuottaisi käyttökelpoista vertailu- ja

tausta-aineistoa me. ympäristöntutkinuksen tarpeisiin.

Osaston tutkimustoiminta riippuu paljon yksityisten tutkijoiden kiinnos

tuksen kohteista, mikä ilmenee selvästi myös meneillään olevien ympäris

tönsuojeluun liittyvien tutkimusten moninaisista aihepiireistä. Esimer

kiksi vuonna 1981 käynnissä oli projekteja, jotka koskivat me. luonnon-

mukaista tuholaistorjuntaa, erilaisten ympäristönmuutosten vaikutuksia

vesieliöihin, perhosten teollisuusmelanismia sekä metsälannoituksen tai

raskasmetallien vaikutusta maaperäeläimiin. Lisäksi osastolla on tehty

useita linnusto- ym. tutkimuksia, jotka voisivat muodostaa pohjan mah

dollisille myöhenunille seurantatutkimuksille.

Laitoksella käytetään atk:ä tällä hetkellä melko paljon, mitä helpottaa

yliopiston tietokoneeseen yhteydessä oleva näyttöpääte ja oma pienois

tietokone. Oletettavasti atk:n käyttö lisääntyy vielä nykyisestään.
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Jatkokoulutusmahdoli isuuksia pidetään hyvinä. Suurin ongelma on se,
että jatko-opiskelijoiden on vaikea saada tutkimustoimintansa turvaa-
via virkoja.

KANSALLINEN JA KANSÄINVLINEN YHTEISTYO

Laitoksen tutkijoilla on ympäristöntutkimuksen alalla yhteistyötä nuli.
Maatalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen, eräiden maa- ja metsätalousministeriön

alaisten toimistojen, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuslwnnan, Hel

singin yliopiston eläinmuseon, Tvänninnen eläintieteellisen aseman,

Lanmin biologisen aseman, Kilpisjärven biologisen aseman, Jyväskylän

yliopiston kemian laitoksen ja Åbo Akademin (analytiikkaan liittyvää

yhteistyötä) kanssa.

Fysiologian osastolla on tutkijanvaihtoa Uppsalan ja Bristolin yliopis

tojen kanssa. Osasto osallistuu Nordforskin projektiin “Ekotoxikologiska

metoder för akvatisk miljö”. Morfologian ja ekologian osastossa kansain

välistä yhteistyötä on lähinnä vain perustutkirrusluonteisiin projektei

hin liittyen. Ympäristöntutkimusta koskevaa yhteistyötä on ollut jonkin

verran pohjoismaisella tasolla. Kansainvälisen yhteistyön edelleen ke

hittämisen esteenä on lähinnä matkustusmäärärahojen niukkuus.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.2 FYSIIKAN LAITOS

TUTKIMUSAIA

Ympäristöfysiikka eriytyi fysiikan laitoksella omaksi tutkimuskokonai

suudekseen (ilmantutkimusryhmä, myöhemmin ympäristöfysiikan laborato

rio) vuonna 1976. Ympäristöfysiikan tutkimustoiminnan päämääränä on

menetelmien ja sovellutusten kehittäminen ympäristöön liittyvien ongel

mien tutkimiseksi yhteistyössä valtionhallinnon ja teollisuuden kanssa.

Tässä selvityksessä keskitytään vain ympäristöfysiikan laboratorion

tutkiinustoijaintaan, sillä se kattaa suurimman osan fysiikan laitoksella
suoritettavasta ympäristöntutkinuksesta. Ympäristöfysiikan laboratoriossa
on energiaryhmä ja yinpäristöryhmä.

VOIMAVA1AT

Laitos toimii tällä hetkellä useissa eri paikoissa. Toimitilat ovat
yleensä ahtaat ja tutkimuksen kannalta epätarkoituksenmukaiset. Tilanne
tulee paranemaan, kun koko laitos muuttaa Kumpulaan 1980-luvun lopulla.

Ympäristöfysiikan laboratoriossa on neljä virkasuhteista ja vuonna 1982 oli
yhdeksän ulkopuolista tutkijaa. Ympäristöntutkimukseen käytetään 7-8 htv.

Laitoksen huomattavimmat laitteet ovat 2.5 MV (vanha) ja 10 MV (uusi)

Van de Graaf-hiukkaskiihdyttimet. Lisäksi laitoksessa on erilaisia

fysiikan mittalaitteita ja mm. neutronigeneraattori. Ilmansuojelututki
musta varten tarvittaisiin eräitä uusia mittalaitteita, joita ei Suomessa

vielä ole. Toistaiseksi niitä on saatu ulkomailta lainaksi. Esimerkiksi
hiukkaskokoanalysaattorilaitteiston hankkimista pidetään välttämättö
mänä.
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Fysiikan laitoksen perushankintamääräraha on luokkaa 400 000 mk (sisäl

tää kiihdytinlaboratorion), josta ympäristöfysiikan käytössä 30 000 -

40 000 mk.

Tilaustutkimuksia tehdään muutamia vuosittain (esimerkiksi “Lahden

lämpövoiinalaitoksen ympäristökartoitus” tai “Energiavaihtoehtojen ris

kit”). Laskutus tapahtuu yliopiston maksullisista palveluista annettu

jen säädösten mukaisesti. Jos tutkimukseen liittyy runsaasti koulutus-

ja kehitystyötä, ovat laskutusperusteet lievemrnät.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ympäristöfysiikan tutkimustoiminta suuntautuu lähinnä ilma-, maaperä-

ja vesinäytteiden analytiikkaan.

Laitoksessa on yliopiston ja Suomen Akatemian rahoituksella kehitetty

usean vuoden ajan ns. PIXE-analyysiä, jonka avulla näytteestä voidaan

tutkia samalla kertaa 20-30 alkuainetta. Määritys on tarkka ja nopea.

PIXE-analyysi on osoittautunut käyttökelpoiseksi hyvin nnissa tutkimus

kohteissa, ja se on avannut myös täysin uusia tutkimusalueita. PIXE

analytiikka on erityisen sopiva min. ilman hiukkasmaisten epäpuhtauksien

(esim. lyijyaerosolien) leviämisen ja kulkeutumisen sekä voimalaitosten

päästöjen tutkimiseen. Menetelmä sopii myös haitallisten aineiden, eri

tyisesti raskasmetallien määrittämiseen. Pohjoismaissa on PI)-analyy

sejä varten perustettu omat laboratorionsa, ja laitoksella pidetään

tarpeellisena tällaisen laboratorion perustamista myös Suomeen.

Ympäristöfysiikan laboratorion tutkimustoiminta on keskittynyt seuraa

viin aihepiireihin:

- ulkoilman epäpuhtauksien muutunta ja leviäminen (erityi

sesti aerosolit), epäpuhtauksien vuorovailcutusmekanismit

sekä välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset

(analysoidaan hiukkasmaisia epäpuhtauksia sekä erilaisia

biomateriaaleja kuten esim. neulasia, hiuksia, hampaita,

sisäelimiä)
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- ilman epäpuhtauksien (sulfaatti ja 210Pb) kaukolailkeutumi
nen (yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa)

- sisäilmastotutkinaikset (ulko-sisäsiirtymä, ilman laatu,
muuntumat)

- ilman epäpuhtauksien keräimiseen ja analysointiin liittyvä
laitekehittely

- radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen ja asettuminen

- energialaitosten ja ongelmajätelaitoksen ympäristö-
vaikutukset

- eri energiavaihtoehtojen riskitarkastelut ja ympäristö-
vaikutukset (esim. pajun sopivuus energian tuotantoon ja
sen poltosta syntyvät epäpuhtaudet)

- energiaskenaariot ja rikkiemissiot

- inaaperin ja kasvien prosessit

Ätk on tutki]Nistoiminnan keskeinen apuväline. Käytössä Ofl iuittavat ohjel

mistot ja isot tietopankit.

fysiikan laitos julkaisee sarjaa “Report Series in Physics”. Ympäristö-
fysiikan laboratoriolla on oma sarja “Tutkiniusraportti”.

KANSALLINEN JA KANSAIWLINEN YHTEISTYO

Tärkeimmät kotimaiset yhteistyökumppanit ovat Helsingin yliopiston
kiiiidytinlaboratorio sekä metsänhoitotieteen ja kasvitieteen laitokset,
Helsingin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Ilmatieteen
laitos, Työterveyslaitos aluelaitoksineen, Valtion teknillisen tutkimus
keskuksen LVI-telmiikan laboratorio sekä Tampereen teknillisen korkea
koulun fysiikan laitos.

Laitoksen kansainvälinen yhteistyö on varsin laajaa. Esimerkiksi aero
solitutkiinusten puitteissa on oltu yhteistyössä eräiden yhdysvaltalais
ten tutkimuslaitosten kanssa. Analyyttisissä kysymyksissä on yhteyksiä
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mm. Lundin yliopistoon, Niels Bohr-instituuttiin sekä Davisin yliopis

toon (USA). Eräiden sosialististen maiden (Neuvostoliitto, Romania,

Unkari) kanssa ollaan asiantuntijavaihdossa sekä osallistutaan tutki

musohjelmiin. Vuonna 1983 alkaa yhteistyö Kansainvälisen systeemi

analytiikan tutkimuslaitoksen (IIASA) kanssa.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATFIvIMTTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.3 GEOLOGIAN LAITOS

TUTKflvIUSALA

Geologian laitoksella on kaksi osastoa, geologian ja mineralogian osasto
sekä geologian ja paleontologian osasto, joista viimeksi mainitussa teh

dään jonkin verran ympäristöntutkimusta.

Geologialla on sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen luonne.
Ympäristöntutkimuksen alalla tehdään laitoksessa lähinnä järvien pohja

kerrostimiia ja Itämeren kehityshistoriaa koskevia tutkimuksia.

VOIMAVARAT

Laitos toimii suhteellisen pienissä, mutta tyydyttävissä tiloissa.

Geologian ja mineralogian osastossa on yhteensä kahdeksan viranhaltijaa

sekä seitsemän kauppa- ja teollisuusministeriön palkkaamaa tutkijaa.

Geologian ja paleontologian osastossa on seitsemän viranhaltijaa (pro

fessori, henkilökohtainen ylimääräinen professori, apulaisprofessori,
kaksi assistenttia, kaksi amanuenssia) sekä neljä Suomen Akatemian tut
kijaa. Konsistorin alaisessa radiohiiliajoituslaboratoriossa, joka on
keskeinen ympäristöntutkimuksen kannalta, on yhteensä viisi henkilöä.

Ympäristöntutkimukseen käytetään geologian ja paleontologian osastossa
noin 0.3 htv.

Laitoksen huomattavimmat laitteet ovat röntgendiffraktometri, läpivalai
su- ja pyyhkäisyelektroniinikroskoopit, satelliittikuvien tulkintalait
teistot sekä erilaiset kairat näytteenottoa varten. Radiohiililaborato
riossa on radiohiililaitteisto, ja massaspektrometri saadaan lähiaikoina.

Laitosmääräraha oli lukuvuonna 1981-82 46 000 mk, josta geologian ja

paleontologian osaston osuus oli noin 15 500 mk. Geologian ja paleonto

logian osastolla oli lukuvuonna 1981-82 ulkopuolisia tutkimusvaroja noin

43 000 mk (Suomen Akatemia, yritykset ja säätiöt, ulkomainen apuraha).

Ympäristöntutkimuksen rahoitusosuutta ei ole erikseen arvioitu.
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Tilaustutldinuksia on tehty jonkin verran. Laskutus on tapahtunut oma

kustannusperiaatteella, sillä lähtökohtana on yleensä ollut paitsi

tilaajan myös ao. tutkijan henkilökohtainen kiinnostus ongelmaa kohtaan.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksella on aikaisemmin tehty useita Itämeren kehityshistoriaan, jär

vien paleolinnologiaan sekä pohjavesien koostt.unukseen liittyviä tutki

muksia. Ainakaan pohjavesitutkimuksia ei tulla enää jatkamaan, sillä

niitä tekee nykyään Geologinen tutkimuslaitos (kalliita tutkimuksia).

Tällä hetkellä on meneillään projekti, jossa selvitetään mahdollisuuksia

käyttää järvien pohjakerrostumista saatavia tietoja vesistöjen sinulointi

mallien kehittelyssä (yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun vesilabora

torion kanssa, SA:n rahoitus). Tampereen Iidesj ärvellä on tutkittu vesi

ekosysteemin muutoksia pohjakerrostumien valossa. Suuunitteilla on Lippa

järven rehevöitymistutkimus. Viimeksi mainittuihin tutkimuksiin ei ole

erityistä rahoitusta matka- yms. korvauksia lukuunottamatta.

Laitoksella oltaisiin kiinnostuneita tekemään ain. erilaisia maaperään,

turpeeseen ja harjumaisemaan liittyviä tutkimuksia, mutta tällaisia

tutkimushankkeitaei ole rahoituksen puutteen vuoksi voitu aloittaa.

Useat laitoksen tutkimuksen tuottavat käyttökelpoista ja usein välttä

mätöntäkin tausta-aineistoa ympäristövaikutuksia selvitettäessä.

KANSALLINEN JA KANSAiNVÄLINEN YHTEISTYU

Ympäristögeologian puitteissa ollaan yhteistyössä Helsingin teknilli

sen korkeakoulun, Helsingin yliopiston radiokemian ja kasvitieteen lai

tosten sekä Geologisen tutkimuslaitoksen kanssa.

Ulkomaiset yhteydet rajoittuvat tutkijoiden väliseenkirjeenvaihtoon.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.4 KASVITIETEEN LAITOS

TUTKIMUSAIA

Kasvitieteen laitos jakaantuu systematiikan ja ekologian osastoon,

fysiologian osastoon, kasvimuseoon ja kasvitieteelliseen puutarhaan.

Pääosa yinpäristöntutkimuksesta tehdään ekologian laboratoriossa sekä

terrestrisen ekologian että hydrobiologian aloilla. Terrestrisen

ekologian puolella ovat keskeisimnät aihepiirit olleet suo- ja metsä

ekologia, soidensuoj elukysymykset, kasvillisuuskartoitukset ympäristö-

vaikutusten arviointien yhteydessä, ilman saasteiden, erityisesti

raskasmetallien, kulkeutwninen luontoon ja kivihiilivoimalaitosten

päastöt. Hydrobiologian tutkiimiskohteina ovat olleet Itämeren biolo

gia, nurtoveden pelagiaali- ja litoraaliyhteisöjen rakenne ja toimin

ta, rehevöitymisen vaikutus ja ympäristömyrkyt imirtovesiekosysteemis

sä sekä sisävesien putkilokasvien ja levien tuotantoekologia. Paleo

ekologisissa tutkimuksissa on selvitetty suo- ja metsähistoriaa, vil

j elyhistoriaa, turpeen kasvua ja inventointimenetelmiä sekä järvien

ja niiden ympäristöjen kehityshistoriaa, vesien happamoitinnista jne.

Eri kasviryhmien taksonominen tutkimus on sekä kasvinuseossa että

systemaattis-ekologisessa osastossa laajaa.

fysiologisessa osastossa tutkitaan nim. siementen fysiologiaa ja raken

netta, ympäristömyrkkyjen fysiologisia vaikutuksia, kehityshistoriaa,

typpiaineenvaihduntaa ja sienifysiologiaa.

VOIMAVARAT

Laitos toimii useissa eri toimipaikoissa. Tilat ovat ahtaat. Tilanne

tulee helpottumaan 1990-luvulla, jolloin laitos muuttaa uusiin tiloihin

Kumpulaan.

Laitoksessa työskentelee yhteensä viisi professoria, kolme apulaispro

fessoria, 13 assistenttia ja kaksi amanuenssia. Dosentteja on yli 20.
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Ekologian laboratoriossa on edellä mainituista henkilöistä kaksi pro

fessoria (toinen ekologian, erityisesti Itämeren biologian professori),

apulaisprofessori, viisi assistenttia ja viisi dosenttia (joista kolme

Suomen Akatemian tutkijoita). Lisäksi ekologian laboratoriossa on muu

tamia ulkopuolisia tutkijoita sekä noin 30 opinnäytetyön tekijää. Tut

kimuksen apuhenkilökuntaaei ole. Huomattava osa laitoksen ekologisesta

tutkimustyöstä tehdään Laminin biologisella asemalla ja Tvärminnen eläin

tieteellisellä asemalla, osa myös Merentutkimuslaitoksessa.

Laitoksen laitekanta on osin vanhentunutta. Laitoksen systemaattis

ekologisessa osastossa on nun. erilaisia mikroskooppeja, uusi spektro

fotometri, atomiabsorptiospektrometri sekä erilaista kenttämittauska

lustoa. Pysiologisessa osastossa on viljelytiloja, kaasukromatografi

ja spektrofotometri. Laitoksella on yhteisenä Lanmiin biologisen aseman

kanssa mm. nestetuikelaskij a, anionianalysaattori, hiilianalysaattori

j a infrapunakaasuanalysaattori.

Laitosmääräraha oli vuonna 1982 systemaattis-ekologisessa osastossa

76 400 mk ja fysiologisessa osastossa noin 50 000 mk. Laitosmäärära

hoista vain pieni osa kuuluu ympäristöntutkimukseen. Kasvitieteellisen

puutarhan määräraha oli 91 000 mk ja kasvimuseon 90 000 mk. Sekä lai

tos- että laitemäärärahat ovat riittämättömiä. Ympäristöntutkinusta

tehdään pääosin ulkopuolisen rahoituksen varassa (Suomen Akatemia, Maj ja

Tor Nesslingm Saatio, Suomen Luonnonvarain Tutkunussaatio, Riista- ja

kalatalouden tutkimuslaitos, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalous

ministeriö, Imatran Voima Oy, Walter ja Andre de Nottbeckin säätiö).

Ympäristöntutkimukseen on käytettävissä noin 300 000 mk vuodessa.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa on käynnissä mm. seuraavia ympäristöntutkimuksen alaan

kuuluvia projekteja:

- ojitettujen ja luonnontilaisten suoekosysteemien tuotanto

ekologinen kartoitus ja oj ituksen ympäristövaikutukset

- kulotuksen ekologiset vaikutukset metsäekosysteemissä ja

kulotuksen vaikutukset j ärviekosysteemiin

- hiilivoimalaitosten ja jätteiden polton raskasmetalli- ja

rikkipäästöt
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sanunalpallot ja kerrosanmial raskasmetallien kerääjinä

jäkälät ympäristöindikaattoreina

rahlcasammal vuotuisen raskasmetallilaskeuman kerääjänä

Euroopan ja Pohjois-Amerikan soilla

turpeen kasvu ja siihen vaikuttavat tekijät

turvevaroj en inventointi

lehtoniittyjen ekologia ja hoito Ahvenanmaalla

uhanalainen kasvilajisto ja sen suojelu Etelä-Suomessa

soiden suojelun ekologiset perusteet ja suojeluohjelmat

lehtokasvillisuuden inventointi Etelä-Suomessa suoj elu
suunnittelua varten

luonnonsuojelukohteiden inventointi Helsingin seudulla

kasvillisuuslcartoitus ympäristövaikutusten arvioiimissa

voimalaitos- ja tekoailassmnmittelun yhteydessä

putkilokasvien avulla tapahtuva ympäristöseuranta erilai
sissa vesistöissä

ympäristöhistoria siitepöly- ja piilevanalyysin sekä

sedimenttflceiuian avulla selvitettynä (mm. lyijy, magneet
tiset hiuldcaset, polyaromaattiset hiilivedyt)

järvien happamoituminen

Itämeren pelagiaalin dynamiikkaa koskevat tutkimukset

Itämeren heterokystisten sinilevien dynamiikka ja typen

sidonta

Itämeren litoraalin levästömuutokset

murtoveden perifytonlevästön rakenne ja vuodenaikaisdyna

miikka

kasviplanktonin perustuotannon muutokset Itämeressä

Pellinkiin rakennettavan tien vaikutukset vesikasvill isuuteen

pinta-aktiivisten aineiden vaikutus levien kasvuun ja aineen

vaihduntaan

raskasmetallien ja seleenin vaikutus ralikasanunalen kasvuun

ja typensidontaan.
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Kasvitiedoista on tarkoitus luoda atk-pohjainen tiedosto. Tämä työ on

määrärahojen puutteen vuoksi toistaiseksi keskeytynyt. Kasvistotutki

muksen tuloksia tallennetaan myös kansainväliseen “Ätlas florae

Europaeae” julkaisuun, johon tuotetaan jatkuvasti uusia osia.

Laitoksen tarjoamia jatkokoulutusmahdollisuuksia voidaan pitää hyvinä

mm. siksi, että laitoksessa on paljon opettajia kasvitieteen eri osa-

aloilta.

KANSALLINEN JA KANSMW)LINEN YHTEISTYÖ

Kotimaassa on useita yhteistyökimippaneita, joista tärkeimmät ovat Hel

singin yliopiston Lanunin biologinen asema, Tvärminnen eläintieteellinen

asema ja Nåtö biologiska station. Yhteishankkeita on myös Joensuun kor

keakoulun Karjalan tutkimuslaitoksen, Valtion teknillisen tutkiniuskes

kuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Merentutkimuslaitok

sen, Metsäntutkimuslaitoksen, vesihallituksen, metsähallituksen, maa-

ja metsätalousministeriön, Valtion polttoainekeskuksen ja YW:n kanssa.

Myös kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Laitos osallistuu Itämeren

tutkimusyhteistyöhön, Suomen ja Neuvostoliiton väliseen yhteistyöhön

Suomenlahden tutkimiseksi ja suojelemiseksi tTr-komitea) ja soidensuo

jeluyhteistyöhön Euroopan neuvoston jäsenmaiden ja sosialististen mai

den kanssa sekä International lat Societyn puitteissa. Suotutkimuksen

alalla on yhteistyötä myös eräiden Yhdysvaltojen ja Kanadan tutkimus

laitosten ja korkeakoulujen kanssa. Luonnonsuojelututkimukseen liitty

vää yhteistyötä on TT-komitean välityksellä Neuvostoliiton kanssa.

Kasvistotutkimuksen puitteissa on yhteistyötä useiden maiden kanssa.

Laitos toimittaa kansainvälistä “Atlas Flora Europaea&’ julkaisua.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 NATFMMTfIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.5 KFMIAN LAITEKESKUS

TUTKIMUSALA

Kemian laitekeskus on matemaattis-luonnontieteellisen osaston alainen.

Sen hallinto- ja johtoelimenä on kuusijäseninen johtokunta, joka koos

tuli osaston eräiden laitosten esiiniehistä (edustettuina olevat laitok

set vaihtuvat toimikausittain).

Laitekeskuksen tehtävänä on ylläpitää sellaista laitteistoa, jota tar

vitaan kemian eri aloilla, antaa opetusta ja järjestää työskentelymah

dollisuusia Helsingin yliopistossa toimiville tutkijoille näiden erikois

laitteiden alalla, suorittaa palvelutehtäviä Helsingin yliopiston laitok

sille, palvella mahdollisuuksien mukaan myös yliopistoon kuulumattomia

laitoksia ja tutkijoita sekä suorittaa alansa menetelmien kehittämistä

koskevaa tieteellistä tutkimustyötä.

Ympäristö;itutkimuksen kannalta kemian laitekeskus on merkittävä siinä

mielesssä, että se tarjoaa mahdollisuuksia tehdä vaativaa analytiikkaa

edellyttäviä tutkimuksia kuten esim. haitallisten aineiden ja super

myrkkyjen (PCB ja sen pyrosynteesituotteet) tutkimuksia.

VOIMAVARAT

Laitekeskuksessa työskentelee vakituisesti kolme henkilöä.

Laitekeskuksessa on aineiden .rakennetutkimuksia varten jokseenkin täy

delliset laitteistot. Ramanspektorimetrilaboratorio on kemian laitoksen

fysikaalisen kemian osastolla, spektronolarimetrilaboratorio biokemian

laitoksella, NMR-laboratorio (200 MHzja 100 MHz spektrometrit) sekä

kaasukromatografi- ja massaspektorimetrilaboratoriot laitekeskuksen

omissa tiloissa.
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HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.6 KH’.4IAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Kemian laitokseen hallinnollisena kokonaisuutena kuuluu analyyttisen,

epäorgaanisen, orgaanisen ja fysikaalisen kemian osastot (puun ja muo

vien kemian laitos sekä radiokemian laitos ovat itsenäisiä laitoksia).

Ympäristökemiallinen tutkimus on kemian laitoksella marginaalista toi

mintaa eikä pelkästään ympäristöongelmiin keskittyviä projekteja ole

vielä ollut. Laitoksella suoritettavalla analyysimenetelmien kehityk

sellä on kuitenkin suuri välillinen merkitys myös ympäristöntutkimuk

selle.

VOIMAVARAT

Laitos toimii useissa eri toimipaikoissa. Tilanpuutteen (esim, analyyt

tisen kemian osastolla ei ole lainkaan omia tiloja) vuoksi ulkopuoli

sella rahoituksella työskenteleville tutkijoille ei aina voida osoittaa

työtiloja laitokselta. Tilanne tulee helpottumaan, kun laitos siirtyy

Kumpulaan 1980-luvun loppupuolella.

Laitoksessa on viisi professoria, viisi apulaisprofessoria, kaksi lehto

ria, neljä ananuenssia, 35 assistenttia, kolme laboratorioinsinööriä ja

30 dosenttia. Ävustavaa tutkimushenkilökuntaa ei ole. Ympäristöntutki

mukseen käytetään 5 htv.

Laitoksen laitevalikoima on varsin laaja ja lähes kaikenlaisia analyy

sejä pystytään tekemään. Joissakin tapauksissa laitteita on voitu hank

kia ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien projektien yhteydessä.

Laitteista mainittakoon seuraavat:

- massaspektrometri (vanha)

- kaasukromatografeja (8 kpl, uusia)

- nestdcromatografeja (2 kpl)
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H-NMR-spektrometri, 60 MHz

IR-spektrometri

röntgendiffraktometri

atomiabsorptiospektrometri (2 kpl)

UV-spektrometri (7 kpl)

polarografi

fluoresenssispektrometri (2 kpl)

röntgenfluoresenss ispektrometri

Laitosmääräraha oli vuonna 1982 noin 157 000 mk. Ympäristöntutkimukseen

käytettävää rahasummaa on vaikea arvioida, koska laitoksella ei tehdä

varsinaista ympäristöntutkinusta. “Kemiallisessa sodankä)mnissä käytet

tävien aineiden indentifiointi” projektiin on ulkoministeriöstä saatu

vuonna 1982 noin 450 000 mk. Hivenaineanalytiikan kehittämiseen oli

vuonna 1982 käytettävissä noin 25 000 mk laitosmäärärahaa ja 60 000 mk

Suomen Akatemian varoja. Ongelmalätetutkinnista varten on Suomen Akate

mia myöntänyt vuodeksi 1983 varat yhden tutkijan palkkaamiseen sekä

8 000 mk laitteisiin. Aputyövoimaa ja tilapäistä työvoimaa varten ei

ole määrärahoja.

Tilaustutkimukset tehdaän omakustannusperiaatella. Pitkiä analyysi-

sarjoja sisältäviä tehtäviä ei voida vastaanottaa.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa on noin neljän vuoden ajan Suomen Akatemian rahoituksella

kehitetty hivenaineanalytiikkaa. Hivenaineisiin katsotaan kuuluviksi

myös eräät myrkyt (esim. organofosforiyhdisteet). Tätä projektia tul

laan jatkamaan riippumatta siitä, jatkuuko Suomen Akatemian rahoitus

vai ei.

Vuodesta 1972 lähtien on ulkoministeriön rahoituksella identifioitu

kemiallisessa sodankäynnissä käytettäviä aineita (“hemical Control”

projekti), joista hennokaasut ovat tärkein ryhmä. Projektin yhteydessä

on kehitetty mm. ympäristöntutkimuksessa tarvittavia menetelmiä. Pro

jekti on kansainvälinen ja tarkoituksena on, että,YK ottaisi käyttöön

ko. menetelmät valvontatyössään. Tällä hetkellä on dokumentoitu tär
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keimmät kriisitilanteissa kyseeseen tulevat ymipäristömyrkyt. Tätä

tutkimusta tullaan jatkamaan vielä useiden vuosien ajan. Tulevaisuu

den suunnitelmissa on ilmassa esiintyvien kemiallisten yhdisteiden

monitorointi, joka kohdistuisi aluksi kemiallisiin taisteluaineisiin.

Vuonna 1983 käynnistyy Suomen Akatemian rahoituksella projekti, jossa
selvitetään ongelmajätteiden talteenottoa ja regenerointia laborato

riomittakaavassa.

Laitoksessa on yhteistyössä RY:n limuologian laitoksen kanssa kehitetty

rutiinityöskentelyyn sopivaa menetelmää veden sisältimn lignosulfo

naatin, sulfaattiligniinin ja hunuksen määrittämiseksi samasta vesi

näytteestä. Näiden aineiden määrittäininen on oleellista vesistöjen

organisaanisen kuormituksen tarkkailussa. Tutkimusta tullaan jatkamaan,

mikäli rahoitus järjestyy.

Atk-kapasiteettia tarvitaan mm. “Chemical Controlnt -projektissa, jossa

tutkittavien aineiden tunnistetiedot tallennetaan rekisteriin. Tällä

hetkellä tallennustyötä tehdään yhteistyössä Orion Oy:n kanssa.

Ympäristöanalytiikan alalla laitoksen tarjoamat jatkokoulutusmahdolli

suudet ovat hyvät.. Tällä hetkellä työskentelytilojen niukkuus kuitenkin

rajoittaa laitokselle sijoitettavien tutkijoiden määrää.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTY)

Ongelmajätetutkimuksen puitteissa laitoksella on yhteyksiä kaikkiin

RY:n ongelmajätteitä tuottaviin laitoksiin. Selvästi ympäristöntutki

mukseen liittyvää yhteistyötä on tehty HY:n linuologian laitoksen

kanssa.

“chemical Control-projekti on osa laajempaa, YK:n koordinoimaa tutki

musta.



235

3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATHvIAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.7 MAANTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Maantieteellisessä tutkimuksessa pyritään tunnistaniaan ja analysoimaan

luonnon ja ihmisen toiminnan alueellisia järjestelniLi sekä ihmisen ja

luonnon välisestä vuorovaikutuksesta aiheutuvia häiriöitä. Näitä tie

toja käytetään hyväksi ympäristön suunnittelussa.

VOIMAVARAT

Laitos toimii melko ahtaissa, mutta muuten tutkimuskäyttöön soveltuvis

sa tiloissa.

Laitoksessa on kolme professoria, kolme apulaisprofessoria, 11 assistent

tia ja useita dosentteja sekä kaksi Suomen Akatemian varoilla palkattua

tutkijaa (viimeksi mainituille ei ole voitu järjestää työtiloja laitok

selta). Ympäristöntutkinukseen käytetään 5-6 htv.

Laitoksella on mm. koordinaatinlukulaitteisto, joka soveltuu hyvin si

jaintitietojen tallennukseen ja kartalta tapahtuvaan ympäristön analyy

sun.

Laitosmääräraha oli vuonna 7982 noin 41 000 mk. Ulkopuolisia tutkimus-

varoja (Suomen Akatemia ja Maj ja Tor Nesslingin säätiö) käytettiin

vuonna 1982 noin 120 000 mk.

TUTKIMUSTOIMINTA

Valtaosa laitoksen tutkimustoiminnasta tuottaa ympäristöntutkimuksessa

tarvittavaa taustatietoa. Huomattavin ympäristöntutkimukseksi luokitel

tava tutkimuskokonaisuus koskee rakennetun alueen (tutkimuskohteena pää

kaupunkiseutu) kasvuun ja muotoutuniseen vaikuttavia tekijöitä. Tutki-
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muksen yhtenä tavoitteena on tuottaa käyttökelpoista tietoa ympäristön

tilasta pääkaupunkiseudun osa-alueilla nua. kaavoituksen tarpeisiin.

Muista tutkimuksista mainittakoon Lanunin Pääjärven valuma-alueen puro

jen kuljettama sedimenttikuorma sekä maisemaekologinen aluetutkimus.

Laitoksella on kehitteillä alueellinen tiedon tallennus- ja esittämis

järjestelmä, jolla pyritään peruskartalla olevan tiedon hyväksikäyt

töön ja analyysiin.

Atk:a käytetään varsin paljon tutkimustyön eri vaiheissa.

Nykyisellään suunnittelumaantiede on päävastuisena tieteenalana Helsin

gin yliopistossa, mutta vailla varsinaista professuuria, joten sen

edellytykset suunnittelua palvelevan perustutkimuksen suorittamiseen ja

opetuksen monipuolistamiseen ovat raj oitetut.

Muifla puutteina koetaan tilojen, laitteistojen ja rahoituksen puute.

Luonnonmaantieteen kokeellisen laboratorion saaminen parantaisi merkit

tävästi alan tutkimusmahdollisuuksia.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISIYO

Laitoksen tutkijat ovat osallistuneet Kansainvälisen maantieteellisen

unionin sekä maantieteen eri osa-alojen erityisjärjestöjen toimintaan.

Tutkijainvaihtoa sekä osallistumista kongresseihin olisi, huomattavasti

lisättvä.
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3. HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATEtvIMTTIS-LUONNONTIETEBLLINEN OSASTO

3.2.8 METEOROLOGIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Meteorologian laitos on alansa ainoa yliopistollinen laitos Suomessa.

Kaikki ilmakehän tutkimus on tavallaan ympäristöntutkimusta. Suoranai

sesti ilmansuojeluun liittyvä tutkimustoiminta on laitoksella kuiten

kin melko vihäistä.

VOIMAVARAT

Laitoksessa on professori, apulaisprofessori, yliassistentti, kaksi

assistenttia, laboratorioinsinööri ja kansiisti. Suomen Akatemian

projektirahoituksen turvin laitoksella työskentelee 4-5 tutkimusapu

laista. Myös dosentit ja kurssiopettajat (4-5), jotka eivät työskente

le vakituisesti laitoksella, voidaan laskea laitoksen osa-aikaiseen

henkilökuntaan. Yrnpäristöntutkinus rajoittuu tällä hetkellä siihen,

että laitoksen esimies ohjaa laitoksen ulkopuolella tehtäviä opinnäy

tetöitä.

Laitoksella on mm. säätutka, jonka avulla voidaan selvittää ilmakehän

virtausjärjestelmien hienorakennetta. Hienorakenteen tunteminen on tär

keätä mm. ilmansaasteiden leviämistä tutkittaessa. Jos laitteisto pys

tytään suunnitelmien mukaan uusimaan vuosina 1983-84 dopplertutkaksi,

edellytykset hienorakenteen tutkimiseen paranevat huomattavasti.

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 79 000 mk.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksen ohjauksen alaisen on Ilmatieteen laitoksessa ja Merentutkimus

laitoksessa tehty pari ilmansuojeluun liittyvää väitöskirjatasoista

opinnäytetyötä. Tällä hetkellä laitoksen ohjauksessa (suoritus Ilmatieteen
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laitoksessa) tutkitaan meteorologisten tekijöiden vaikutuksia ilman

rikkidioksidipitoisuuteen Helsingissä sekä ilman hiilimonoksidipitoi

suuksia (molemaat pro gradu -töitä).

Vuonna 1982 tehtiin esitutkimus (LuK-tutkielma) otsonipitoisuuden

vaihteluista Helsingissä. Tätä tutkimusta on tarkoitus jatkaa syksyllä

1983, mikäli rahoitus järjestyy.

Laitoksen tutkimustoiminnan painopistealueet tulevat lähivuosina ole

maan ilmankehän suurimittaisten ilmiöiden rakenne ja dnamiikka sekä

ilmakehän mesomittakaavan ilmiöt, joilla molemmilla tutkimuskokonai

suuksilla on myös tietty ympäristöntutkimuksellinen merkitys.

Laitoksella on mm. ilman saasteiden leviämiseen liittyvää asiantnnte

musta ja siten hyvät mahdollisuudet ohjata ilmansuojelututkimukseen

liittyviä opiimäytetöitä. Eräillä laitoksen kursseilla sekä seminaa

reissa käsitellään ympäristöntutkimukseen liittyviä aiheita.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYfl

Laitoksella on hyvät yhteydet Ilmatieteen laitokseen ja Merentutkimus

laitokseen. Globaaliset ympäristökysymykset ovat laitoksessa aktiivi

sen seuraiman kohteina. Laitoksen esimies on jäsenenä “ICSU / VJMD Joint

Scientific Committee for World Climate Research Prograntm&’-ohjelmassa,

joka on perustettu ilmastotutkimuksen kansainvälisten hankkeiden (mm.

hiilidioksidiongelma) suunnittelua ja koordinointia varten.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATEMAATTIS-LUONNOI’flIETEELLINEN OSASTO

3.2.9 PERINNULLISYYSTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Perinnöllisyystieteen laitoksen tutkimus on lähinnä perustutkimusta.
Ympäristöntutkimuksen osalta se jakautuu kahteen osa-alueeseen:

- luonnonpopulaatioiden geenipoolin muutokset ympäristö
myrkkyjen rasittamassa elintilassa

- ympäristöaineiden (myrkyt, nautintoaineet) ja ympäristö

vaikuttaj ien (säteily) mutageeniset vaikutukset

Monet tutkimuksista voivat johtaa, ja eräät ovat jo johtaneetkin,
merkittäviin käytännön sovellutuksiin.

VOIMAVARAT

Laitoksen laboratoriotilat ovat tällä hetkellä riittämättömät ja uun.
työsuojelullisesti heikot. Tilanne tulee kuitenkin korjautumaan syk
syllä 1983 uuden laitosrakennuksen valmistuttua. Laitoksen ulkopuo
lella ympäristöntutkimusta tehdään opinnäytetöinä useassa eri paikassa,
joista Työterveyslaitoksen teollisuushygienian ja toksikologian osas
ton mutageenilaboratorio on merkittävän.

Laitoksessa on professori, apulaisprofessori, lehtori, viisi assis
tenttia ja useita dosentteja. Ympäristöntutkimukseen käytetään 4 htv
(yksi laitoksen viranhaltija ja kolme ulkopuolisen rahoituksen varassa
toimivaa).

Tutkimukset on osittain sutmnattu laitteiden mukaan, joten laitteet
ovat nykyisen tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisia ja käyttö
kelpoisia. Laitoksen laitteet ovat hankintahinnaltaan luokkaa



240,

1 000 - 10 000 mk. Tarvittaessa laitos voi käyttää ulkopuolisia,

kalliita laitteita.

Laitosmääräraha on luokkaa 100 000 mk/vuosi. Tästä on yrnpäristöntutki

muksen suoranainen osuus noin 3 000 mk, välillinen osuus on hieman

suurempi. Ulkopuolisia tutkinusvaroja on ympäristöntutkimukseen käy

tetty 50 000 - 100 000 mk vuosittain.

Tilaustutkimuksia ei ole tehty.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ympäristögenetiikka on varsin uusi populaatiogenetiikan alue. Eräät

laitoksen tutkimuksista ovat ensimmäisiä alusta alkaen suunnitelmalli

sesti ja riittävän laajoina kokonaisuuksina toteutettuja töitä tällä

alueella.

Laitoksessa on meneillään seuraavanlaisia tutkimuksia ympäristögene

tiikan alalta:

- ympäristömyrldcyjen vaikutus luonnonpopulaatioiden geeni

perustaan (rahoitus Suomen Akatemialta, eri säätiöistä

ja rahastoista)

- saasteiden vaikutus Itämeren eliöiden geenipooliin ja

populaatiogeneettiset biotestit (osia laaj emrnista

tutkiimiskokonaisuuksista)

- neutronien mutageenisuus, tutkimuskohteena erityisesti

iturata.

Valtaosa ympäristömyrldcyjen geneettisiä vaikutuksia koskevista tutki

nuksista tehdään Työterveyslaitoksen toimesta ja nimissä. Perinnöl

lisyystieteen laitosta nämä tutkimukset koskettavat siten, että monia

laitoksen opinnäytteitä on tehty YrL:ssa.
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Suurimmaksi tutkimusta haittaavaksi tekijäksi koetaan oman työvoiman

ja sisäisen rahoituksen vähyys. Avustavan henkilöstön vähyyden vuoksi

vain suhteellisen pieni osa henkilöstön työpanoksesta on voitu suun

nata suoranaisesti ympäristögeneettistä tutkimusta palveleviin tehtä

viin. Uusien tilojen myötä saataneen laitokselle myös uusia laitteita,

jotka mEihdollistavat ympäristögeneettisen tutkimustyön monipuolista

misen.

Tutkimustulokset tallermetaan julkaisemalla sekä arkistoimalla jul

kaisematon aineisto.

Tutkimustulosten käsittelyyn käytetään paljon atk:ä jonka käyttö on

kätevää laitoksessa sijaitsevien näyttöpäätteiden ja pientietokoneiden

ansiosta.

Ympäristögeneettistä opetusta pyritään antamaan yhä enemmän. Laitoksen

tarjoamat jatkokoulutusmahdollisuudet ovat rajoitetut lähinnä niukko

jen määrärahojen vuoksi. Melkoinen osa jatkokoulutuksesta on toteutettu

työpaikkakoulutuksena laitoksen ulkopuolella, mm. Työterveyslaitok

sessa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTJ

Kotimaisista yhteistyökuinppaneista tärkeimmät ovat HY:n Tvärminnen eläin-

tieteellinen asema (luonnonpopulaatiotutkimukset), radiokemian laitos

(neutroninutageneesi) ja Työterveyslaitos (ympäristömyrkkymutageneesi).

Kansainvälinen yhteistyö on tutkimuksen osalta suuntautunut erityisesti

Saksan liittotasavaltaan. Muuten yhteistyö tapahtuu lähinnä NordFMS:n

ja EEMS:n kautta.



242

HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.10 PUUN JA MUOVIEN KEMIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Puun ja muovien kemian laitoksen tehtävänä on suorittaa käytännölli

sun sovellutuksiin tähtäävää tavoitetutkimusta puun kemian sekä

polymeerien ja muovien kemian aloilla. Lisäksi laitos tekee teolli

suudelle soveltavaa tutkimusta. Ympäristöntutkimuksen alaan laitoksen

tutkimustoiminta liittyy erilaisten jäteaineiden hyötykäyttötutkimus

ten kautta.

VOIMAVAPÄT

Laitoksen toimitilat ovat asianmukaiset ja sijaitsevat eräiden kemian

laitoksen laboratorioiden sekä Helsingin yliopiston kemian laitekes

kuksen läheisyydessä, mikä mahdollistaa kiinteän yhteistyön näiden

laitosten kesken.

Laitoksessa on professori, kolme assistenttia, kaksi preparaattoria

sekä useita ulkopuolisella rahoituksella työskenteleviä. Ympäristön-

tutkimusta palvelevaan toimintaan käytetään 6 htv. Vähäiset henkilö-

resurssit, mm. vakinäisen laboratorioinsinöörin puuttuminen, ovat suu

rimpana esteenä tutkimustoiminnan laaj entamiselle.

Huomattaviannat laitteet ovat:

- IR-spektrometri (2 kpl)

- polarografi

kaasukromatografi

massaspektrometri

kolorimetri (3 kpl)

termogravimetri
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röntgendiffraktometri

ESR-laite

molekyylipainon määrityslaitteet

nestekromatografi

Laitosmääräraha on noin 50 000 mk vuodessa. Tästä noin 30 % käytetään

yinpäristöntutkimukseen liittyvään toimintaan. Tärkeimmät ulkopuoli

set ympäristöntutkimuksen rahoittajat ovat Suomen Akatemia, kauppa

teollisuusministeriö ja teollisuus.

Tilaustutkimuksista laskutetaan maksuasetuksen mukaan. Näistä tutki

muksista saatava tuotto (noin 40 000 - 60 000 mk vuosittain) käyte

tään laitoksen tutkimustoimintaan. Pääasiallisimmat tilaustöiden teet

täjät ovat kauppa- ja teollisuusministeriö sekä teollisuus.

TUTKIMUSTOIMINTA

Suurin osa laitoksen ympäristöntutkimuksesta koskee teollisuuden, eri

tyisesti puunjalostusteollisuuden jäteaineiden hyödyntämistä. Esimerk

keinä jäteainetutkimuksista mainittakoon sellun keitossa syntyvän

betuliinin käyttö muovien valmistuksessa, mäntyöljyn käyttö ruosteen

suoja-aineen raaka-aineena, ligniinin hyväksikäyttö mm. sementin,

eläinten rehun tai öljyteollisuuden lisäaineena, emulgaattorina paino

väriteollisuudessa sekä liman aineosana. Lisäksi on tutkittu muovien

palamista, formaldehydin irtoanilsta muovista sekä pyritty löytämään

menetelmiä, joilla jätteiden tilavuutta voidaan pienentää. Laitoksen

ohjauksessa on Merentutkimuslaitoksessa tehty opinnäyte meri

sedimenttien humuksen (humus on polymeeri) kyvystä sitoa ympä;istö

myrkkyj ä.

Atk:n käyttömahdollisuudet ovat hyvät ja atk:ä. käytetäänkin varsin

paljon hyväksi mm. erilaisten tilastojen laadinnassa.
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Tutkimukset julkaistaan kemian alan koti- ja ulkomaisissa sarjoissa.

Sisäisiä raportteja varten laitoksella on oma sarjansa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YF{FEISTY3

Kotimaassa tärkeimmät yhteistyökumppanit ympäristöntutkimuksen alalla

ovat sisäasiainministeriön pelastusosasto ja ympäristönsuojeluosasto,

Työterveyslaitos, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kemian labora

torio sekä kauppa- ja teollisuusministeriö.

Polymeeritutkimuksen puitteissa huomattavimmat ulkomaiset yhteistyö

kumppanit ovat Nordforskin polymeerientutkiuusryhmä, IUPAC:n makro

molekyylijaosto ja Neuvostoliiton tiedeakatemian “Institute of element

organic compounds” (IENOS).
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATHvIAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.11 RADIOKFMIAN LAITOS

TUFKIMUSALA

Padiokemian laitos on alansa ainoa yliopistollinen laitos Suomessa.

Padioisotooppien ympäristökulkeutumista koskevat tutkimukset sekä

radioisotooppimenetelmien soveltaminen ynu)äristötutkimukseen ovat

olleet varsin keskeisellä sijalla laitoksen toiminnassa.

VOIMAVARAT

Nykyiset toimitilat ovat tyydyttävät. Laitos siirtynee uusiin tiloihin

Kumpulaan vuonna 1987.

Laitoksessa on professori, kolme assistenttia, kolme laboratorioinsi

nööriä sekä noin seitsemän ulkopuolisen rahoituksen turvin työskente

levää tutkijaa. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 4 htv.

Laitoksella on runsaasti erilaisia laitteita, joista monet on hankittu

ulkopuolisella rahoituksella eri projektien yhteydessä. Laitteista ja

laitteistoista huomattavimmat ovat:

- monikanava-analysaattoreita detektoreineen (6-7 kpl)

nestetuikelaskin (2 kpl, joista toinen yhteinen biokemian

laitoksen kanssa)

neut ronigeneraattor i

gamma-säteilytyslähde (10.000 Ci, Cö-60)

massaspektrometri (2 kpl, toinen hivenainemäärityksiin,

toinen lyijyisotooppimäärityksiin)

kokokeholaskentasysteemi (2 kpl, toinen kiinteä, toinen

liikkuva kuorma-auton alustalle rakennettu)

atomiabsorptiospektrometri (vanha, mutta modifioitu nykyisiä

tarpeita vastaavaksi)
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Laitosmääräraha vuodelle 1982 oli $8 000 mk. Ulkopuolista rahoitusta

on saatu Suomen Akatemialta (ei tällä hetkellä) sekä kauppa- ja teol

lisuusministeriöltä. Ulkomainen tutkimusrahoitus on aikaisemmin ollut

huomattava, mikä on osaltaan mahdollistanut laitoksen nykyiset, suh

teellisen hyvät toimintaedellytykset mm. laiteresurssien ja asiantun

temuksen osalta.

Palvelututkimuksia tehdään vuosittain noin 250 000 mk:n arvosta. Lasku

tus tapahtuu pääsääntöisesti maksuperustelain mukaisesti. Joissakin

tapauksissa palvelututkimusluonteisia tehtäviä voidaan tehdä muun tutki

muksen yhteydessä ilman veloitusta. Tällaisia palveluja on tehty muille

yliopiston laitoksille ja valtion tutkimuslaitoksille (esim. gaillrnasätei

lytyspalvelut). Palvelututkimusten teko koetaan laitoksella mielekkääksi

mm. laitteistojen mahdollisimman tehokkaan käytön vuoksi. Useimmissa

tapauksissa palvelututkimukset liittyvät läheisesti myös laitoksen tut

kimusprojekteihin. Tällä hetkellä pääosa tilaustutkimuksista tehdään

ydinvoimayhtiöille.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa on tehty useita ympäristön radioaktiivisuuteen liittyviä

tutkimuksia. Lisäksi on radioisotooppimenetelmiä käytetty toksisten

raskasmetallien ympäristökäyttäytymisen selvittämiseen. Viime vuosina

on ryhdytty tutkimaan erityisesti radioaktiivisten jätteiden turvalli

seen säilytykseen liittyviä tekijöitä. Tällä hetkellä käynnissä olevista

tutkimuksista mainittakoon:

radionuklidien rikastuminen ravintoketjussa “j äkälä-poro

ihminen” (rahoitus USA:sta päättyi vuonna 1979, mutta pro

jekti jatkuu edelleen tulosten julkaisukuntoon saattamisen

ja aktinidialkuaineiden osalta)

fissionuklidien kulkeutuminen maa- ja kallioperässä

ydinj ätteen kiinteyttäminen

plutoniumin ja amerikiumin vertikaalij akautuminen murtovesissä

sekä näiden alkuaineiden jakautuminen vesifaasin ja veden

partikkelimassan välillä (rahoitus IAEA ja KTM)

radionuklidit j ärvisedimenttien iänmäärityksessä
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- radionukiidi- ja raskasmetallipitoisuudet Helsingin ilmassa

- lyijyn isotooppisuhteiden käyttäminen ympäristössä esiinty

vän lyijyn alkuperän selvittämiseen

Tällä hetkellä tavoitteena on suunnata tutkimusta entistä enemmän wnpä

ristössä esiintyvien radionukiidien kemiallisen muodon ja hapetustilo

jen selvittämiseen, mihin laitoksella on varsin hyvät valmiudet.

Laitos pyrkii tekemänn tunnetuksi ympäristössä luonnostaan olevien radio

aktiivisten aineiden käyttömahdollisuuksia ympäristöntutkimuksissa sekä

tarjoaa asiantuntija-apua mm. radioaktiivisten aineiden mittausmenetel

mien osalta.

Atk-kapasiteettia tarvitaan paljon erityisesti analysaattoreiden käytös

sä. Laitoksella on eräispääte Helsingin yliopiston laskentakeskuksen

tietokoneeseen sekä oma pienoistietokone.

Tutkimustulokset julkaistaan alan koti- ja ulkomaisissa sarjoissa.

Väitöskirjoja varten on laitoksella oma sarja “Report Series in Radio

chemistry”.

Laitoksella tehdään jatkuvasti lisensiaattitutkielmia ja väitöskirjoja

ympäristöntutkimuksen alalta. Jatkokoulutuksen suhteen koetaan ongel

mallisena liian vähäiset mahdollisuudet lähettää jatkokoulutettavia

henkilöitä ulkomaille oppia saamaan.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEIS1YO

Ympäristöntutkimuksen alalla tärkeimmät kotimaiset yhteistyökunppanit

ovat Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos, oikeuslääketieteen lai

tos ja yleisen mikrobiologian laitos, Ilmatieteen laitos, Merentutki

muslaitos ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen reaktorilaboratorio.

Ydinjätetutkimuksen alalla laitos on ollut yhteistyössä Geologisen tut

kimuslaitoksen, Imatran Voima Oy:n ja Teollisuuden Voima Oy:n kanssa.

Laitoksella on varsin paljon kansainvälisiä yhteyksiä. Ympäristöntutki

mukseen liittyvää yhteistyötä on niin. Saksan Liittotasavallan, Saksan

Demokraattisen tasavallan, Puolan ja Unkarin kanssa. Neuvostoliiton
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tiedeakatemian kanssa ollaan aloittaniassa yhteistyötä. Kansainvi1isen

atomienergiajärjestön (IAEA) puitteissa tutkitaan pitkäikäisten radio

nuklidien käyttäytymistä meressä.

Osittain yliopistolta saadun, mutta pääosaltaan ulkopuolisen rahoituk

sen turvin on osallistuttu useisiin kansainvälisiin konferensseihin

ja tehty opintomatkoja (myös opiskelijat). Ulkomaisten tutkijoiden

vierailuja laitoksessa ja laitoksen tutkijoiden lyhyitä vierailuja

ulkomaisissa laboratorioissa tapahtuu vuosittain useita.
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3. HELSINGIN YLIOPISTO

3.2 MATvIMUIS-LIiJNNONTIETEELLINEN OSASTO

3.2.12 YLEISEN MIKRDBIOLOGIkN LAITOS

TUTKIMUSAL&

Yleisen mikrobiologian laitoksen ympäristöntutkimus kohdistuu pää

asiassa vaikeasti hajoavien ja haitallisten aineiden mikrobiologisen
hajotuksen tehostamiseen ja maaperän typen kierron hyödyntämisen
optimointiin (nitrifikaation ja denitrifikaation sekä typen sidonnan

hallitseminen).

VOIMAVARAT

Laitos toimii uusissa ja asianmukaisissa tiloissa.

Laitoksessa on professori, apulaisprofessori, neljä assistenttia, yksi

amanuenssi, kuusi avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa sekä seitsemän
ulkopuolisella rahoituksella työskentelevää tutkij aa. Ympäristöntutki
nuikseen käytetään 10 htv.

Laiteresurssit ovat varsin hyvät. Laitteista mainittakoon seuraavat:

- spektrofotometreja (2 kpl moderneja)

- kaasukromatografej a (4 kpl)

- korkeapainenestekromatograf i

- ultrasentrifugeja (2 kpl)

- massaspektrometri (15N)

- mikrokalorimetri

- fluoresenssimikroskooppi lisälaitteineen

Laitosmääräraha on luokkaa 72 000 mk vuosittain. Ympäristötutkimukseen
oli vuonna 1981 ulkopuolista rahoitusta noin 758 000 mk (Suomen Akate
mia, muu julkinen hallinto, yritykset ja säätiöt, ulkomaiset varat).



250

TUTKIMUSTOIMINTA

Vuonna 1982 laitoksessa oli meneillään seuraavat ympäristöntutkimuk

seen liittyvät projektit:

- ligniinin biotekninen hyödyntäminen

- myrkyllisten klooriorgaanisten aineiden biologinen

haj oaminen

fenoksiherbisibien mikrobiologinen haj oaminen

puunjalostusteollisuuden jätevesien biologinen

puhdistaminen

lahonsuoja-aineilla saastuneen maan puhdistaminen

- biologinen typensidonta peltoviljelyssä

- palkokasvitypen mineralisaatio ja poisttuna (HY:n kasvin

viljelytieteen laitoksen ja Maatalouden tutkimuskeskuksen

kanssa)

- lepän typensidonta (Metsäntutkimuslaitoksen kanssa)

- lannoituksen vaikutus metsömaan orgaanisen materiaalin

haj oamiseen ja typen kiertokulkuun

- endotoksiinien keuhkotoksisuus (päättyy ko. tutkijan

siirtyessä Kuopion korkeakouluun)

Nykyisestä tutkimusperinteestä poikkeavia tutkimuksia ei ole suunnit

teilla. Laitoksessa pyritään vetämään tietynlaista tutkimuksellista

linjaa ja välttämään yksittäisiä, tästä linjasta poikkeavia tutkimus-

hankkeita.

Atk:n käyttö tutkimuksessa on melko vähäistä.

Ympäristömikrobiologian alalla on jatkuvasti useita jatkokoulutettavia.

Ympäristöntutkimuksen alalla jatkokoulutukseen osallistuvat henkilöt

voivat liittyä mm. johonkin seuraavista laitoksella toimivista tutki

musryhmistä:
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ligniinin ja sen johdannaisten hyödyntäminen

Suomessa käytettyj en fenoksihappoherbisidien mikrobio

loginen hajoaminen

maaperän typpitalouden biologia

kloorattujen fenolisten yhdisteiden biologinen haj otus

Laitoksen omalla alallaan tarjoamia jatkokoulutusmahdollisuuksia voi

daan pitää hyvinä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄlINEN YFfl’EIS1YO

Laitos on ollut yhteistyössä mm. Helsingin yliopiston kemian laitok

sen, puun ja muovien kemian laitoksen, kemian laitekeskuksen, radio-

kemian laitoksen, kasvinviljelytieteen laitoksen ja elektronimikros

kopian laitoksen, Tyväskylän yliopiston kemian laitoksen ja biologian

laitoksen, Joensuun korkeakoulun, Enso Gutzeit Oy:n ja Kansanterveys

laitoksen kanssa.

Tärkeimmät ulkomaiset yhteistyölaitokset ovat Utahin yliopiston bio

logian laitos, Rothamsteadin koeasema Englannissa, Manchesterin yli

opiston biokemian osasto, Göteborgin yliopiston hygienian laitos,

EPA USA:ssa (Cincinnati), Wageningenin yliopiston mikrobiologian

laitos sekä Quebecin yliopisto.
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3 HELSINGIN YLIOPISIO

3.3 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.3.1 OIKEUDEN YLEISTIETEIDEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Oikeustieteellinen koulutus antaa valmiuden oikeudellista asiantunte

musta edellyttäviin tehtäviin ja näiden vaatimien erityisvalmiuksien

hankkimiseen. Koulutuksella pyritään kehittämään valmiutta toimia

oikeudenmukaisuuden ja oikeusturvan edistämiseksi. Opetettava aines

käsitellään oikeusjärjestelmän säätelemien yhteiskunnallisten toimin

tojen muodostamien kokonaisuuksien mukaisina opetuskokonaisuuksina.

Yksi yhdeksästä opetuskokonaisuudesta on “ympäristö”. Se on samalla

yksi 16 opintojaksosta, jonka laajuus on kuusi opintoviikkoa.

Opetuskokonaisuus ‘mpäristi’ käsittää yhdyskuntasuunnittelun perusteet,

kiinteistönmuodostamisoikeuden, kaavoitus- ja rakentamisoikeuden sekä

asumisen, vesioikeuden, luonnonhoito-oikeuden sekä terveydenhuollon oi

Jeuskysymykset. Koska kaikki oikeustieteen opiskelijat joutuvat käy

mään läpi aineopintovaiheessa kaikki opetuskokonaisuudet, saa jokainen

kuuden opintoviikon mittaisen pakollisen ympäristökoulutuksen.

Ympäristöoikeus voidaan valita myös yhden lukuvuoden kestävien syven

tävien opintojen pääaineeksi ts. erikoistua siihen. Käytännössä suunta

on ollut suosittu, viime vuosina 20-25 opiskelijaa vuosittain. Tällä

alalla on jatkettu myös lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin. Ympäris

töjuristit ovat sijoittuneet hyvin, mm. teollisuuteen, kuntiin, val

tionhallintoon, opetukseen ja tutkimukseen.

VOIMAVARAT

Yksityisoikeuden laitoksen maa- ja vesioikeuden eli ympäristöoikeuden

osaston pysyvään henkilöstöön kuuluu professori, apulaisprofessori ja

assistentti. Tämän lisäksi yksityisoikeuden laitoksen yhteiseen henkilö-

kuntaan kuuluu yliassistentti, amunuenssi ja tutkimusavustaja, jotka

kukin ajoittain ovat olleet myös ympäristöoikeuden käytössä. Osaston

toimitilat ofat puutteelliset.
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Suomen Akatemia on laitoksen tutkimusprojektien tärkein ulkopuolinen

rahoittaja (20 000 - 30 000 mk vuosittain). Apuraha käytetään yleensä

projektien tutkimusapulaisen palkkaukseen. Yksittäisiä hankkeita ovat

tukeneet Maatilatalouden tutkimusrahasto, Pelleivon taloudellinen tut

kimuslaitos, Imatran Voima Oy ja Teollisuuden Voima Oy. Rahoituksen

puute koetaan pahimmaksi ympäristönsuojelun oikeudellisia kysymyksiä

ja vaikutuksia koskevan tutkimustoiminnan esteeksi.

TUTKIMUSTOIMINTA

Tutkimuksen painopiste on viime aikoina ollut kiinteistömuodostamis

oikeudessa ja kaavoitus- ja rakennusoikeudessa (yleisesityksiä ja mm.

tielainsäädäntöä käsitteleviä tutkimuksia) sekä vesi- ja ympäristöoi

keudessa. Yhteistyössä eräiden Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

tutkijoiden kanssa on valmistunut kaksi ilmansuojelua käsittelevää

tutkimusta. Toinen käsittelee aiheuttamisperiaatteen soveltamista il

mansuojeluun, mm. seikkaperäisesti julkisen vallan ohjausmenetelmiä

ilmansuojelussa. Toisen tutkimuksen aiheena on ilmansuojelun valvonta-

järjestelmä pääkaupunkiseudulla.

Ympäristönsuojeluun liittyvien oikeudellisten kysymysten lainsäädöntöä
ja hallintoa palveleva tutkimus on laitoksen yksi päätehtävä. Tutki
musresurssien puuttuessa ei kaavailtuja aihepiirin laajempia tutkimus-
hankkeita ole kuitenkaan kyetty käynnistämään tai jatkamaan. Mii. ulko
maisten ohjausjärjestelmien kokemuksia kartoittava ja vertaileva tut
kimus ei ole edennyt juuri alkua pidemmälle.

Laitoksella pidetään tärkeänä eri tieteenalojen välisen yhteistyön
- mm. oikeustieteen ja taloustieteen välisen - kehittämistä ympäristön
suojelun alalla. Myös tutkimuksen ja viranomaissektorin välistä yhteis
työtä olisi kehitettävä.

Ympäristönsuojeluun liittyvien oikeudellisten kysymysten lainsäädäntö-
ja hallintoa palveleva tutkimus on laitoksen yksi päätehtävä. Tutkimus-
resurssien puuttuessa ei kaavailtuja aihepiirin laajempia tutkimushank
keita ole kuitenkaan kyetty käynnistmään tai jatkamaan. Mm. ulkomaisten
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ohjausjärjestelmien kokemuksia kartoittava a vertaileva tutkimus ei
ole edennyt juuri alkua pidemmälle.

Laitoksella pidetään tärkeänä eri tieteenalojen välisen yhteistyön -

mm. oikeustieteen ja taloustieteen välisen - kehittämistä ymväristön
suojelun alalla. Myös tutkimuksen ja viranomaissektorin välistä yhteis
työtä olisi kehitettävä.

KANSALLINEN JA KANSAINVALINEN YHTEISTYO

Kotimaista yhteistyötä on vesi- ja ympäristöoikeuden kysymyksissä
Teknillisen korkeakoulua maanmittausosaston kiinteistö- ja yhdyskunta-
tekniikan laitoksen kanssa. ftiteistyötä on ollut myös Oikeuspoliitti
sen tutkimuslaitoksen kanssa.

Maa- ja vesioikeudella ei ole omaa yleistä kansainvälistä järjestöään,
mutta laitoksella on yhteys Kansainväliseen maanmittariliittoon (FIG),
jonka yleiskokouksissa joka kolmas vuosi kohtaavat toisensa myös kun
teistönmuodostamisoikeuden sekä kaavoitus- ja rakentamisoikeuden edus
tajat. Pohjoismaisesta yhteistyöstä voidaan mainita Pohjoismaisen saa
melaisinstituutin (NSI) yhteyteen perustettu saamelaisen maa- ja vesi
oikeuden sekä oikeushistorian tutkimusprojekti, jonka yhteydessä val
mistuu mm. suomalainen väitöskirja.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.4 VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.4.1 KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Taloustiede selvittää taloudellisten ilmiöiden luonnetta, näiden välisiä

riippuvuuksia, niissä vallitsevia säännönmukaisuuksia ja kehittää teoreetti

sia ja analyyttisiä välineitä, joilla erityisesti julkinen valta voi vaikut

taa näihin ilmiöihin. Taloustiede tutkii myös sellaisia resursseja ja vir

toja, jotka eivät ole suoranaisesti rahavastikkeisiin verrattavissa. Niinpä

ympäristötalous muodostaa erään periaatteessa tunnustetun tutkimuskentän

kansantaloustieteen piirissä. Tämää alueen merkitys korostuu luonnontilaisen

ympäristön vähetessä ja vaatiessa järkiperäistä käyttöä ja huoltamista.

Koulutusohjelman amrnatillisena tavoitteena on kouluttaa kansantaloustieteen

teoriaan ja sovellutuksiin perehtyneitä ekonomisteja sekä yksityisen että

julkisen sektorin palvelukseen. Koulutusohjelmassa on neljä suuntautumis

vaihtoehtoa, yleinen, ekonometrinen, kansainvälinen talous ja julkinen ta

lous. Ympäristötaloudelliset kysymykset liittyvät lähinnä viimemainittuun,

jonka tavoitteena on antaa kuva julkisen talouden toiminnasta ja perehdyt

tää julkista sektoria koskevaan teorianmuodostukseen.

Julkistalouden suuntautumisvaihtoehdossa voi perehtyä joko kustannus-hyöty

analyysiin julkisen sektorin investointikriteerejä valittaessa tai rajallis

ten luonnonvarojen taloudellisiin kysymyksiin ts. luonnonvarojen riittävyy

den ja käytön sekä näihin liittyvien ympäristökysymysten tutkimukseen.

Ympäristötalouden opetusta voidaan hyödyntää myös muissa suuntautumisvaihto

ehdoissa. Niinpä kansainvälisen talouden professori luennoi keväällä

1983 ympäristötaloudesta. Myös muiden vaihtoehtojen seminaareissa on pi

detty ympäristötaloutta käsitteleviä esitelmiä.

VOIMAVARAT

Laitoksella on viisi varsinaisen professorin virkaa (joista kaksi vs. profes

sorin hoidossa kevätlukukaudella 1983), yksi henkilökohtainen ylimääräisen
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professorin virka, yksi apulaisprofessorin virka (vs. hoitaja), seitsemän
assist€nttia (joista kaksi vt. assistentin hoitamaa virkaa). Toimisto
henkilökuntana on kanslisti ja toimistoapulainen. Lisäksi laitoksessa työs
kentelee kuusi joko Suomen Akatemian tai ulkopuolisten säätiöiden rahoitta
maa tutkijaa tai tutkimusavustajaa.

Toimitilat ovat uusitut ja hyvälcuntoiset, joskin melko ahtaat. Etenkin
ulkopuolisten ja tilapäisten tai vierailevien tutkijoiden sijoittaminen
tuottaa ajoittain ongelmia tilarajoitusten takia.

Vuonna 1982 laitos sai oman Wang-tietokoneen. Laitteen kapasiteetti ei kui
tenkaan ilmeisesti vastaa opetuksen ja harjoitusten kasvavaa tarvetta.
Etäispääte voisi parantaa tilannetta jonkin verran. Tutkimustyössä joudu
taan oman koneen ohella käyttamaan melko paljon myös laskentakeskuksen
laitteistoa, jonka kapasiteetti ja ohjelmisto ovat suuremmat.

Laitosmäärät ovat erittäin niukat, minkä vuoksi mm. laitoksen monistettu
jen tutkimussarjojen jakelua, etenkin Suomen ulkopuolella, on rajoitettava.
Myös kirjallisuuden, varsinkin ympäristötalouden kaltaisten julkaisujen,
hankinta on rajattava keskeisiin teoksiin.

TUTKIMUSTOIMINTA

Helsingin yliopiston omaksuma assistenttiohjesäännöstön tulkinta asettaa
assistentit itsenäisen tutkijan asemaan eikä professorien tutkimustyön
avustajiksi. Tämä rajoittaa professorien omaa empiiristä tutkimustyötä ja
vaikeuttaa yhtenäisten tavoitteiden ja toiminta- ajatusten muotoutumista.
Näin ollen laitos ei voi omalta osaltaan päättää laitoskohtaisesti tutki
mushanldceista. Mikäli ympäristönsuojelun taloudellista tutkimusta tahdo
taan edistää, tämä edellyttänee vapaamuotoisten tutkimusryhmien perusta
mista ja stipendien varaamista nimenomaan tähän tarkoitukseen.

Laitoksen monistetuissa julkaisusarjoissa on tähän mennessä julkaistu
vain muutamia ympäristötaloudellisia tutkimuksia, jotka ovat koskeneet
uusiutuvien luonnonvarojen käytön malleja. Laitoksessa mahdollisesti teh
tävät ympäristöntaloudelliset tutkimukset voidaan julkaista laitoksen
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monistesarjassa, jota luetaan paljon myös muissa korkeakouluissa suppeasta

jakelusta huolimatta (painos 140 kpl). Syksyllä 1982 julkaistiin yksi

väitöskirja ympäristötalouden alalta Suomen Tiedeseuran kustantamana

(v-rt. alempana).

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Maun nuotoista yhteistyötä kuin julkaisujen vaihtamista laitoksella on

lähinnä muiden Suomen korkeakoulujen kansantaloustieteen laitosten kanssa.

Koska Helsingin yliopistolla on hyvin vähän matkustusmäärärahoja kotimai

sia vierailuja varten, yhteistyö on rajoittunut pääasiassa Helsingissä

sijaitsevien korkeakoulujen ja etenkin taloudellisten tutkimuslaitosten

kanssa käytävään yhteistyöhön. Opetukseen liittyvää yhteistyötä on ollut

Joensuun korekakoulun kanssa, josta laitoksella on ollut luennoitsija

ympäristötalouden alalla.

Sopia yhteyksiä muihin järjestöihin ei juuri ole ollut. Mm. sisäasiainminis

teriö, työvoimaministeriö ja Imatran seudun kunnat ovat tutkimus- ja sel

vitystoimimnassaan olleet yhteydessä laitokseen.

Pohjoismaiset yhteydet eivät tähän asti ole olleet kovin tiiviit, lukuun

ottamatta eräitä pohjoismaisia yleisiä kansantaloustieteen kokouksia. Mai

nittakoon kuitenkin, että Uumajan yliopiston aluetalouden professori on

toiminut laitoksella vastaväittäjänä väitöstilaisuudessa, jolloin tarkas
tettiin ympäristötaloudellinen väitöskirja (ko. väitöskirja käsittelee

amerikkalaista vesiympäristön taloudellista mallia ja empiiriaa).

Pohjoismaiden ulkopuolisia yhteyksiä on ollut enermnän lähinnä henkilö

kohtaisten vierailujen muodossa. Toistaiseksi ei ole ollut yhteistyötä

ympäristötalouden alalla, mikä johtuu mm. matkustusmäärärahojen niuldcuu

desta.

ERITYISPIIRTEITÄ JA JOHTOPÄTOKSIÄ

Ympäristötalouden tutkimuksen elvyttämisen tärkeimpiä edellytyksiä lienee
tehokas tiedottaminen tutkimusavustuksista ja niiden ohjaaminen ko. alalle.
Etenkin pitäisi luoda mahdollisuuksia suorittaa tutkimustyötä ulkomaisissa
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korkeakouluissa, joissa alan tutkimustoiminta on pitkälle kehittynyt.
Mikäli kansainvälinen mielenkiinto ympäristötaloudellisi in kysymyksiin
lisääntyy, vilkastunee vastaavaa tutkimus myös Suomessa. Maamme kansan

taloustieteilijät ovat yleensä seuranneet kansainvälisiä päävirtoja. Koska
pohjoismaissa tehdään ympäristötaloudellista tutkimusta enemmän kuin Suo

messa, nykyistä vilkkaampi pohjoismainen tutkijainvaihto voisi edistää
kiinnostusta yinpäristötaloudellisiin kysymyksiin.

Eräänä ohjaamismenetelmänä voitaisiin käyttää myös ympäristötaloutta käsit
televien laudatur-tutk ielmien rahoittamista, sillä ympäristötaloustiede
tarjoaa mielenkiktoisen ja yleistämiskelpoisen tutkimusalan kansantalous
tieteen piirissä.

Niin kauan kuin ympäristötaloutta pidetään kansainvälisesti vain suhteelli
sen pienenä erikoisalana, ei ynipäristötalouden opiskelu ja tutkimus merkit

tävästi vilkastu maassamme ilman tähän osoitettujen resurssien tuntuvaa
lisäystä.
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3 HELSINGIN YLIOPISTO

3.4 VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

3.4.2 SOSIAALIPOLITIIKAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Yliopistollisena oppiaineena sosiaalipolitiikka käsittelee yhtäältä
tiettyä yhteiskunnallista toimintaa ja toisaalta sosiaalipolitiikaksi
kutsutun tieteenalan teorioita ja menetelmiä.

Yhteiskunnallisena toimintana sosiaalipolitiikka koostuu poliittisista

ja halliimollisista ratkaisuista ja muista toimenpiteistä, joilla eri

intressiryhmät ja organisaatiot pyrkivät ihmisen arvot ja tarpeet huo

mioon ottaen kehittämään yhteiskuntaa sosiaalisesti tarkoituksenmukai

sena pitämäänsä suuntaan.

Tieteenalana sosiaalipolitiikan penisongelmat liittyvät hyvinvoinnin

olemukseen, tasoon ja jakautumiseen, mikä merkitsee samalla, että tiede

tutkii ihmisen tarpeita ja tarpeidentyydytystä. Siten hyvinvoinnin mää

rittelemisen teoreettiset perusteet ja sen mittaamisen ja jakautumisen

ongelmat ovat keskeisiä opetus- ja tutkimuskohteita. Sama koskee myös
elintasoa ja sen osatekijöitä, koska hyvinvointia ja tarpeentyydytystä
mitataaan usein elintason avulla. Näin esim. asumiseen, ympäristön laa

tuun, terveyteen, sosiaaliseen turvallisuuteen ja työoloihin liittyvät
teoreettiset ongelmat ovat olennaisia sosiaalipolitiikan opetuksessa

ja tutkimuksessa.

VOIMAVARAT

Laitoksen henkilöstöön (suluissa laitoksen yhteydessä toimivan osuus

toimintaopin laitoksen henkilöstö) kuuluu kaksi professoria (yksi prof.),

apulaisprofessori, kaksi lehtoria (lehtori), kuusi assistenttia, amanuens

si, kanslisti (toimistosihteeri), 15 dosenttia, sekä kaksi ulkopuolisin

varoin määräajaksi palkattua tutkijaa.

Ympäristötutkimukseen käytetään henkilötyövuosia tulkinnasta riippuen

o— 1.
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‘l]JTKIMUSTOIMINTÄ

Laitoksella ei tällä hetkellä tehdä suoranaista ympäristöntutkimusta,

vaikka aihe liittyykin mm. hyvinvoinnin kautta laitoksen tutkirnusintres

seihin. Tmnhetkisestä tutkimuksesta läheisinunin ympäristönsuojeluun

liittyvä on ekohistoriaa koskeva tutkimus.

Ympäristöön ja yinpäristönsuojeluun 1iittyvn tutkimuksen keskeisiä es

teitä ovat aiheen tutkimusperspektiivien kehittymättömyys sekä tätä

tutkimusta varten osoitettujen tutkimusvarojen puute.
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3 HELSINGIN YLIOPIS

3.4 VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTÄ

3.4.3 SOSIOLOGIAN LAHOS

TUTKIMUSÄLA

Sosiologian opetuksen ja tutkijmilcsen tavoitteena on selvitellä ja

osoittaa, millä tavoin yhteiskunnalliset rakenteet, ihmisen luoma

kulttuuri sekä ihmisten väliset suhteet vaikuttavat ihmiseen ja hänen

toimintoihinsa. Kun ihmisen ajattelu ja toiminta riippuu geneettisistä

ominaisuuksista, ympäröivistä luonnonolosuhteista ja yhteiskunnalli

sista ehdoista, kohdistuu sosiologian kiinnostus viimeksi mainittuun

ts. niihin yhteiskunnallisiin ehtoihin, jotka ihmisen luomana kulttuu

rina ja ihmisten välisinä suhteita ovat olemassa.

Sosiologia on korostuneesti empiirinen, todellisuudesta tehtyihin ha

vaintoihin nojautuva tiede. Tutkimuskohteesta johtuen sosiologian

tutkimustulokset ovat usein myös yhteiskuntakriittisiä. Sosiologisten

tulosten ja menetelmien käyttö on tärkessä asemassa erilaisissa käy

tännön päätöksenteko- ja sovittelutilanteissa.

Sosiologiassa ympäristö- ja ympäristönsuojelukysymykset ovat esillä

ensinnäkin siten, että luonnonsuojelun edellytyksenä ovat tietyt so

siaaliset rakenteet, asenteet ja arvot. Mnien ympäristöön liittyvien

seikkojen muuttaminen ja parantaminen ei käy ilman ihmisten laajaa

hyväksyntää. Toisaalta ympäristöön kuuluvat myös sekä sosiaalinen ympä

ristö (ihmisten väliset suhteet, sosiaaliset verkostot, ryhmät, perheet

jne.) että kulttuuriympäristö (arvot, perinteet, kansantavat jne.).

Luonnonympäristön suojelussa ja käytössä on selvitettävä, mitä tapahtuu

sosiaaliselle ja kulttuuriympäristölle, mitä väestölle ja sen elineh

doille,

Sos iologian opetusohj elmassa suuntautumisvaihtoehdoistaan riippumatta

opiskelija voi valita kymmenestä vaihtoehdosta luonnon ja sosiaalisen

ympäristön vuorovaikutusta käsittelevän erikoisalan “Luonnon sosiolo

gia, ekologia ja tulevaisuus” cum laude- ja laudatur-tasoilla (ts. C

opintokokonaisuutena ja syventävissä opinnoissa).
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VOIMAVARAT

Laitoksen henkilöstöön kuuluu kolme professoria (joista yksi väestö-

tieteen), kaksi apulaisprofessoria (joista yksi sosiaaliantropologian),

yksi yliassistentti, viisi assistenttia sekä kolme toimistovirkailijaa.

Toimitiloja pidetään tyydyttävinä, joskin opetus- ja tutkimustilat

ovat eri paikoissa. Tietoj enkäsittelylaitteiden käyttömahdollisuudet

ovat tyydyttävät.

Suomen Akatemia on laitoksen hankkeiden tärkein rahoittaja. &tita ovat

mm. Kone Oy:n säätiö, kouluhallitus, lääkintöhallitus sekä ruotsinsuo

malaisia koskevassa sosiologisessa tutkimuksessa myös Ruotsin valtio.

Sosiologinen ympäristö- ja ympäristönsuojelututkimus on uusin alue

eikä suoranaisesti siihen ole ollut tarjolla tutkimusvaroja. Niinpä

laitoksella tehty tutkimus on pääasiassa tätä aihetta eri tavoin sisäl

tävää tai sivuavaa.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ympäristö- ja ympäristönsuojelukysymyksiä lähemmin sivuavia sosiologi

sia tutkimuskohteita ovat hyvinvoinnin tason tutkimus (mm. vertaileva

pohjoismainen tutkimushanke), yhteiskuntarakenteen ja hyvinvointiyh

teislwnnan ominaisuuksien tutkimus, kaupunkisosiologia väestötieteessä,

äkillisiin työympäristön muutoksiin yms. liittyvä työelämän tutkimus,

naistutkimus sekä mm. kehitysmaaongelmia erittelevä sosiaaliantropolo

gia. Tutkimuksissa on käsitelty mm. eri energiavaihtoehtojen käyttöön

liittyviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, elämänalatutkimuksissa mm.

sosiaali-indikaattorijärjestelmän kehittämistä myös ekologisten kritee

rien perusteella, työelämän kehittämistä myös ekologisten kriteerien

perusteella, työelämän tutkimuksessa myös luonnonympäristöön liittyviä

näkökohtia, kaupunkisuunnittelua ja -ympäristöä jne.

Laitoksella on kolme julkaisusarjaa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄlINEN YHTEISTYO

Kotimaista yhteistyötä laitoksella on mm. Alkoholipoliittisen tutkimus

laitoksen kanssa dosentuurien muodossa. Ympäristökysymyksissä tutkimuk
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selle kehittmismahdollisuuksia antaa yhteistyö Yhdyskuntasuunnittelun

j atkokoulutuskeskuksen kanssa.

Kansainvälistä yhteistyötä laitoksella on mm. American Social Science

Research Council’n alaisen Comrnittee for Social Indicators -järjestön

kanssa. Pohjoismaista hyvinvoinnin vertailevaa tutkimusta tehdään yh

teistyössä alan ruotsalaisen (SOFI), norjalaisen (INAS) ja tanskalaisen

($1) tutkimusjärjestön kanssa. Laitos on mukana laajassa European

University Institute -järj estön johdolla tehtävässä hyvinvointivaltion

vertailututkimuksessa. Suomalais-neuvostoliittolaista sos iologista

yhteistyötä on maiden tieteellis-teknisen yhteistyön puitteissa. Myös

laitoksen naistutkimukseen liittyy laaja kansainvälinen yhteistyö.

ERITYISPIIRTEITÄ JA JOHTOPÄÄTOKSIÄ

Ympäristökysymysten sosiologinen tarkastelu on uusi opetus- ja tutki

musalue, jossa on paljon selvittämättömiä tieteen sisäisiä ja eri tie

teenalojen välisiä ongelmia. Mm. yhteiskuntatieteilijöiden ja luonnon

tieteilijöiden yhteistyötä tulisi alan tutkimuksen edistämiseksi tii
vistää. Tutkimuksen pääasiallisimpana esteenä on erityisesti tähän aihe

piiriin suunnattujen tutkimusvarojen puute. Aihepiiriin liittyvään työ

elämän tutkimukseen suhtaudutaan kuitenkin myönteisesti.
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HELSINGIN YLIOPISTO

3.5 KEHITYSMAAINSTITUUYFI

Kehitysmaainstituutti on Helsingin yliopiston konsistorin alainen

erillislaitos, jonka tehtävänä on edistää ja antaa yhteiskuntakehi

tyksen, erityisesti kehitysmaiden ongelmia koskevaa opetusta ja har

joittaa siihen liittyvää tieteellistä tutkimusta yhteistyössä yli

opiston muiden laitosten ja yksiköiden kanssa.

Kehitysmaainstituutin opetuksessa ympäristökysymyksillä on jo näkyvä

asema. Mn. kuluvan lukuvuoden aikana kansainvälisten kehityskysymysten

johdantokurssilla pyritään avaamaan näkökulmia globaaliin kehityksen

problematiikkaan, erityisesti kehitysmaiden ongelmiin mm. ekologian

kannalta. Kansainvälisten kehityskysymysten jatkokurssin aiheena on

“Ympäristö ja kehitys”.

Instituutin tutkimuksissa on sivuttu myös välillisesti ympäristökysy

myksiä. Laitos pyrkii edelleen vahvistamaan tämän tutkimusalan asemaa

tulevaisuudessa. Instituutilla on jonkin verran yhteistyötä ympäristö-

hallinnon kanssa lähinnä kehitysmaiden ympäristönsuojeluun liittyvissä

kysymyksissä.
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4 JOENSUUN KOIUCEAKOULU

4.1 HISTORIAN, MAANTIETEEN JA MUIDEN ALUETIETEIDEN OSASTO

4. 1. MAANTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Maantieteen laitoksella suoritettava ympäristöntutkimus kohdistuu min.
maisemamuutoksUn, harjujen moninaiskäyttöön, suomaisemaan ja sen muut
tumiseen sekä kaukokartoitusmenetelmiin.

VOIMAVARAT

Laitoksella on professori ja apulaisprofessori. Ympäristöntutkimusta
tekee vakinaisen henkilökunnan lisäksi kolme ulkopuolisin varoin pal
kattua tutkijaa sekä kolme avustavaan henkilöl<imtaan kuuluvaa.

Laitteistoista on ympäristöntutkimuksen kannalta merkittävin Joensuun
korkeakoulun fysiikan laitoksessa SITRA:n tuella rakennettu satelliit
ti- ja ilmakuvien monikaistatulkintaan sopiva laitteisto, jota voidaan
käyttää maiseman tilan seurannassa.

Ympäristöntutkimukseen on käytetty noin 250 000 - 300 000 mk vuosittain.
Tärkeimmät rahoittajat ovat ollet Suomen Akatemia, sisäasiainministe
riön kaavoitus- ja rakennusosasto sekä seutukaavaliitot.

TUTKIMUSTOIMINTA

Vuonna 1981 saatiin päätökseen laajahko harjuluontoa käsitellyt perus-
selvitys tns. valtakunnallinen harjututkiinus). Parhaillaan on käynnissä
kolmivuotinen sora- ja turvevarojen teknisen hyväksikäytön sekä suojelun ja
moninaiskäytön yhteensovittamista koskeva projekti, joka käsittelee pää
asiassa Salpausselkävyöhykettä ja Pohjois-Karjalan suomaisemia. Em. pro
jektin jatkona on suunnitteilla noin viisi vuotta kestävä projekti,
jonka aikana saatettaisiin suunnittelua palvelevaan raporttimuotoon
1970-luvulla kerätty laaja aineisto ja laadittaisiin tieteellinen yhteen-
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veto. Samanaikaisesti kehitettäisiin yksityiskohtainen seurantajärjes

telmä harjumaiseman muutosten analysoimiseksi sekä kaukokartoitusmene

telmiä kokonaisvaltaisen maiseman tilan seurantajärjestelmän luomiseksi.

Tiedostoista on yksityiskohtaisten harjualuekuvausten (noin 1 500 Ä4-

kaavakesivua) lisäksi tärkein laaja viistokuva-aineisto (noin 30 000

kuvayksildcöä), joka on alueellisesti lähes kattava harjumaiseman osalta

ja käsittää runsaasti myös muita maisematyyppejä (esim. Pohjois-Karjalan

suot).

Lähinnä niukoista henkilöresursseista johtuen on harjututkimuksen yh

teydessä kerätyn tutkimusaineiston hyväksikäyttö ja erityisesti hyödyn

täminen käytännön ympäristönsuojelutyössä jäänyt vajaatehoiseksi.

Eräänä tavoitteena on kokonaisvaltaisen, valtalamnanlaajuisen maiseman/

ympäristönmuutoskartaston laatiminen.

Toinen laitoksella tehtävä ympäristöntutkimuksen piiriin kuuluva tutki

mus koskee ojitusten vaikutuksia suon vesitalouteen. Tämä liittyy osana

laaj empaan Mimes -projektiin.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Maisemamaantieteellisellä tutkimuksella ja menetelitien kehittämisellä on

kiinteätä yhteistyötä 11U:n(Intemational Geographical Uilon) Landscape

Synthesis -työryhmän jäsenmaiden vastaavien yliopistojen kanssa.

Tutkimuksella on vakiintuneet yhteistyömuodot seutukaavaliittojen ja

läänien ympäristönsuojelutoimistojen kanssa. Lisäksi harjuprojektin

puitteissa on oltu yhteydessä vastaavaa tutkimusta suorittaviin laitok

siin Ruotsissa (I’hturvårdsverket), Norj assa (Milj Øvemdepartement,

ressursavdelningen) sekä Neuvostoliitossa (Tiedeakatemian maantieteen

osasto ja Karjalan Filiaali).
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4 JOENSUUN KORKEAKOULU

4.2 KEMIAN JA BIOTIETEIDEN OSASTO

4.2.1 BIOLOGIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Biologian laitoksen tutkimustoiminta kattaa varsin laalan alueen bio

logisesta tutkimuksesta. Ympäristöntutkimukset koskevat sekä maa- että

vesiympäristöä. Ympäristömyrkyt ovat yksi keskeinen tutkimuskohde.

VOIMAVARAT

Laitoksella on riittävät ja asianmukaiset toimitilat. Kenttätutkimuksia

tehdään Mekrij ärven tutkimusasemalla.

Laitoksella on professori, kolme apulaisprofessoria, kaksi lehtoria,

neljä assistenttia, kuusi henkilöä teknisissä ja hallinnollisissa teh

tävissä sekä 10 ulkopuolisella rahoituksella työskentelevää henkilöä.

Ympäristöntutkimukseen käytetään 5 htv.

Ympäristöntutkimuksen kannalta käyttökelpoisia laitteita ovat mm. seu

raavat:

- pyyhkäisyelektorinimikroskooppi ja mikroanalysaattori

(yhteinen fysiikan laitoksen kanssa)

plasmaemissiospektrometri (yhteinen Karj alan tutkimuslai

toksen kanssa)

atomiabsorptiospektrometri

- kaasukromatografial aitteisto

- fytotroneja (2 kpl)

Mikroanalysaattorilla ja plasmaemissiospektrometrilla voidaan monien

alkuaineiden (mm. raskasmetallien) pienetkin pitoisuudet analysoida

tarkasti.



260

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 150 000 mk, josta ympäristöntutkimuk

sifti käytetään noin 20 flOO mk. Ulkopuolisia tutkimusvaroja on vuodelle

1983 noin 140 000 mk (Nesslingin säätiö, Maailm& luonnonsäätiö).

Ympäristöntutkimukseen käytetään vuosittain noin 160 000 mk (laitehan

kinnat ja vakituisen tai työllisyysvaroin palkatun henkilökunnan pal

kat eivät sisälly tähän summaan).

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa on tehty mm. vesakontorjunta-alueiden ekologista ja eko

fysiologista tutkimusta.

Tällä hetkellä on meneillään seuraavanlaisia tutkimuksia:

- metsänlannoituksen vaikutus valumavesien aiheuttamaan kuor

mitukseen (Nurmes-projekti)

- metsänhoitotoimenpiteiden hydrobiologiset vaikutukset

- happamien sateiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumiseen

metsämaas sa

- erilaisen maankäytön vaikutus 150 järven eliöyhteisön raken

teeseen tyhteishanke Karjalan tutkimuslaitoksen ekologian

jaoston kanssa)

- uhanalaisten kalalajien (saimaanlohi ja saimaannieriä) säi

lyttämismenetelmät

humusvesitutkimus Ilomantsissa

- useita tutkimuksia raskasmetallien esiintymisestä kasveissa

ja eläimissä (sienet, jätelietteellä lannoitettu vilja ja

lehtipuu, hirvi, metsäpäästäinen, metsämyyrä, kalat)

tutkimuksia kanahaukan ja hylkeiden ympäristömyrkkypitoi

suuksista (raskasmetallit, klooratut hiilivedyt, kloori

fenolit, klordaani)

Tutkimustulosten käsittelyssä on atk keskeinen apuväline (opiskelijat

saavat koulutusta tietokoneen hyväks ikäytössä). Joensuun korkeakoulussa

on perusteilla tietorekisteri Saimaata koskevista tutkimuksista (bihlio

grafia on laadittu).
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Tutkimustulokset julkaistaan erilaisissa tietee1lisiss sarjoissa

sekä laitoksen omissa raporteissa ja opinnäytetöissä.

Jatkokoulutukseen osallistuvat voivat erikoistua jollekin laitoksessa

edustettuna olevalle ympäristöntutkimuksen osa-alueelle.

KANSALLINEN JA KANSAINVALINEN YFITEISTYtJ

Ympäristöntutkimuksen alalla on yhteistyötä niin. Helsingin yliopiston,

Kuopion korkeakoulun ja Metsntutkimuslaitoksen kanssa.
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JOENSUUN KORKEAKOULU

4.2 KH’.IIAN JA BIOTIETEIDEN OSASTO

4.2.2 KEMIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Kemian laitoksen ympäristöntutkimusta sivuava tutkimustoiminta kuuluu

orgaanisen kemian alaan.

VOIMAVARAT

Laitoksella on riittävät ja asianinukaiset työskentelytilat.

Laitoksella on professori, kaksi apulaisprofessoria, neljä assistent

tia, kaksi lehtoria, kuusi päntoimista tuntiopettajaa, laboratorioin

sinööri ja kaksi laboratoriomestaria.

Laitteista mainittakoon massaspektrometri, röntgendiffraktometri, MvIR

spektrometri, kaksi nestekromatografia, DSC-analysaattori, teimiovaaka,

termomekaaninen analysaattori, viisi erilaista kaasukromatografia,

hyörympaineosmometri ja VÄC-kaappi ilmaherkkiä aineita varten.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa tittkitaan yhteistyössä eräiden koti- ja ulkomaisten yliopis

tojen kanssa (ks. kohta 4) turpeen (min. humustutkimuksessa keskeiset

fulvohapot), maaperän ja kasvifenolien kemiaa. Ympäristökemian piiriin

kuuluvina voidaan pitää myös polymeerien hajoamismekanismeja sekä orga

nosfosforiyhdisteitä koskevia tutkimuksia.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YRTEISTYU

Turve-, maaperä- ja kasvifenolitutkimuksia on tehty yhteistyössä Turun

yliopiston, Tokion Metropolitan Universityn sekä Minnesotassa sijaitse

van JnidjiState Universityn (Centre for Environmental Studies) kanssa.



271

4 JOENSUUN KORKEAKOULU

4.2 KEMIAN JA BIOTIETEIDEN OSASTO

4.2.3 METSÄTALOUDEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Metsätalouden laitoksen tehtävänä on metsätieteellinen tutkimus, joka

luo pohjaa metsävarojen lärkevälle käytölle.

Laitos aloitti toimintansa vuonna 1982. Korkeakoulun muuttuessa yli

opistoksi vuonna 1984 siirtyy metsäalan opetus ja tutkimus metsätie

teelliseen tiedekuntaan.

VOIMAVARAT

Laitos toimii väliaikaisesti kemian ja biotieteiden osaston tiloissa.

Korkeakoulun Mekrijärven tutkimusaseman tiloja käytetään myös metsä-

tieteellisessä tutkimuksessa.

Tällä hetkellä laitoksen henkilökuntaan kuuluu professori, kaksi apu

laisprofessoria, lehtori, assistentti ja kanslisti. Lähitulevaisuudessa

henkilökunnan määrä tulee kasvamaan huomattavasti.

Laitteistoj en perushankintoj a tehdään parhaillaan.

Laitemääräraha vuodelle 1983 on 700 000 mk.

TUTKIMUSTOIMINTA

Tutkimustoiminnan painoalueet ovat tällä hetkellä seuraavat:

- metsän kehitysdynamiikkaan vaikuttavat ekofysiologiset

tekijät

- puuaineen ja metsän rakenteen väliset suhteet

puuta kuvaavat mallit

metsätalouden suunnittelumeneteimät
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Nämä tutkimusalUeet eivät kuulu suoranaisesti ympäristöntutkimuksen

piiriin, mutta luovat pohjaa metsäekosysteemin tuoton järkevälle

käytölle. Tulevaisuudessa tutkimusta saatetaan suunnata enemmän

metsätaloudelliseen ympäristönhoitoon.

Tutkimustulokset julkaistaan kotimaisissa ja ulkomaisissa metsätie

teellisissä sarjoissa.

Laitos pitää tärkeänä, että jatkokoulutusmahdollisuuksia ulkomailla

lisättäisiin.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHEIS1YG

Kotimaassa yhteistyötä on tehty Helsingin yliopiston maatalous-metsä-

tieteellisen tiedekunnan, Metsäntutkimuslaitoksen sekä Joensuun korkea

koulun biologian laitoksen kanssa.

Kansainvälisiä yhteyksiä on mm. Englantiin ja Neuvostoliittoon havumet

sien ekologisen tutkimuksen alalla.

Sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä metsän- ja ympäristön

tutkimuksen aloilta tullaan edelleen kehittämään.
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4 JOENSUUN KORKEAKOULU

4.3 MATFMATIIKAN JA FYSIIKAN OSASTO

4.3.1 FYSIIKAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Fysiikaxi laitoksen ympäristöntutkimustoiminta liittyy lähinnä erilais

ten ympäristönäytteiden analysointiin ja analyysiinenetelmien kehittä

miseen.

VOIMAVARAT

Laitoksella on professori, apulaisprofessori ja laboratorioinsinööri.

Laitoksen laitteista ja laitteistoista ympäristöntutkinuksen kannalta

tärkeimmät ovat:

- laserlaitteistot (sekä jatkuvatoimisia että pulssilasereita)

- pyyhkäisyelektrcniniikroskooppi

- röntgenfluoresenssianalyysilaitteisto

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksella on ollut seuraavalaisia yinpäristöntutkimukseen liittyviä

projekteja:

teollisuuspäästöj en seurantamenetelmän kehittäminen optisin

menetelmin (1977—1980)

sähkömagneettisen säteilyn ja mikrohiukkasjoukon vuorovaiku

tuksen teoreettinen tutkimus

eräiden haitallisten aineiden (metallit, rikki jne.) analy

sointi biologisista näytteistä (yhteistyössä Joensuun kor

keakoulun biologian laitoksen ja Kuopion korkeakoulun kanssa)
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Laitoksella on tarvittavat laitteistot ja asiantuntemusta tehdä mm.

seuraavanlaisia tutkinuks ia:

- hyvin nopeiden ja pienten pitoisuusmuutosten seuranta laser

optisin ja holografiainenetelmin

- mm. vesistöjen tai puuston tilan seuranta ilma- ja satelliit

tikuvien avulla

- röntgenfluoresenssiin perustuva alkuaineanalyysi

- esiin, kasvien pinnan tutkiminen eloktronimikroskanian avulla

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYO

Ympäristöntutkimuksen alalla yhteistyötä on tehty Joensuun korkeakoulun

biologian laitoksen ja Kuopion korkeakoulun kanssa.
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4 JOENSUUN KORKEAKOULU

4.4 KARJALAN TUTKIMUSLAITOS, EKOLOGIAN TUTKIMUSJAOSTO

TUTKIMUSALA

Karjalan tutkimuslaitos on Joensuun korkeakoulun erillislaitos, jolla

on oma johtokunta. ‘ftitkimuslaitoksessa on kolme jaostoa: humanistinen,
yhteiskuntatieteellinen ja ekologian tutkimusjaosto. Ekologian jaoston

toiminta suuntautuu kalabiologisesti painottuneeseen vesistötutkimukseen
ja paleoekologiseen tutkimukseen. Molemmilla suuntautumisaloilla tehdään
ympäristöntutkimusta.

Ekologian jaoston tutkimustoiminta niveltyy Joensuun korkeakoulun bio

logian laitoksen opetukseen ja tutkimukseen. Yksiköt tukevat toisiansa
mm. siten, että biologian laitos käyttää ekologian tutkimusjaostoon

sijoitettua julkisen valvonnan alaista vesilaboratoriota (vältetään mm.

päällekkäisiä laitehankintoj a) sekä kouluttaa tutkimusapulaisia tutki

musjaostolle.

Karjalan tutkimuslaitoksessa työskentelevillä henkilöillä ei ole opetus

velvollisuutta.

VOIMWARAT

Jaoston tilat (1 000 m2) sijaitsevat biologian laitoksen välittömässä

läheisyydessä. Tietokoneet on sijoitettu näiden yksiköiden väliin ja
useiiiipien tutkijoiden työhuoneisiin on mahdollista sijoittaa tietokone
pääte.

Ekologian jaostossa on yhteensä 25 henkilöä. Näistä viidellä henkilöllä

on budjettipohjainen toimi (vanhempi tutkija, kaksi tutkijaa, laborato
rioteknikko ja tutkimussihteeri), kuusi tutkijaa työskentelee projekti

rahoituksella ja loput ovat tutkimuksen apuhenkilökuntaa, vesilaborato

rion henkilökuntaa ja toimistohenlcilökuntaa. Ympäristöntutkimukseen käy

tetään noin 10 htv.



276

Kaikki kalliit laitteet, joihin jaostolla on osuus, sijaitsevat biolo

gian laitoksella. Jaostolla on monipuolisesti varustettu, vesihallituk

sen asettama normit täyttävä vesilaboratorio.

Jaostossa on hyvä varustus kenttätutkimuksia sekä sediinentti- ja kalas

totutkimuksia varten (maastoauto, henkilöauto, itseliikkuva kuljetus-

alusta vaativiin hinaustehtäviin, kaksi moottorikelkkaa, kuusi venettä

jne.).

Jaoston vuotuinen laitosmääräraha on noin 65 000 mk. Ulkopuolisia lai

tosmäärärahan luonteisia varoja on yhteensä noin 20 000 mk vuosittain.

Yhteensä ympäristöntutkimukseen käytetään varoja noin 300 000 mk vuo

dessa (sisältää palkat, sosiaaliturvamaksut, laitteet, matkat ym.).

Palvelututkimuksista jaostolle kertyy noin 80 000 mk vuodessa. Toimeksi

antajina ovat kunnat, vesiviranomaiset ja yksittäiset veden käyttäjät.

Laskutus tapahtuu palvelututkimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ekologian tutkimusjaostossa on meneillään mm. seuraavanlaisia tutkimus-

hankkeita:

- lustosedimenttitutkimuksia, tavoitteena erityisesti maankäy

tön vesistövaikutusten selvittäminen

- 150 Itä-Suomessa sijaitsevan järven sediinentti- ja eliöyh

teisötutkimus (yhteistyöprojekti biologian laitoksen kanssa)

- kuormitettujen järvien kalantuotannon taloudellinen opti

mointi (yhteishanke kansantaloustieteen professorin kanssa)

- Karjalan Pyhäj ärven perifyton-tutkimus

- Puhoksen syväväylätyön vaikutukset kalastoon ja kalastukseen

- useita kalabiologisia ja kalataloudellisia tutkimuksia

- jätteiden hyväksikäyttö energiapuun kasvatuksessa (yhteis

hanke biologian laitoksen kanssa)

Vakinaisen apuhenkilökunnan vähäisyys heikentää pitkäjänteisen tutkimuk

sen suunnittelumahdollisuuksia. Esimerkiksi yksikköön sijoitettu vesi-
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laboratorio voisi riittävin voimavaroin varustettuna tukea koko

alueella tehtävää ympäristönsuojeluun liittyvää tutkimusta. Projek

teissa työskentelevien tutkijoiden vaihtuminen vaikeuttaa erityisesti

pitkäaikaisten ja laajojen ympäristöseurantatutkimusten tarkoituksen

mukaista ja tehokasta toteuttamista.

Suurimpaan osaan tutkimushanldceista liittyy runsaasti kenttätyösken

telyä, jota kuitenkin rajoittaa korkeakoululta tähän tarkoitukseen

osoitettujen määrärahojen niukkuus.

KANSALLINEN JA KANSAINVJ3LINEN YFrfEISI’YO

Tärkein yhteistyökuinppani on Joensuun korkeakoulun biologian laitos.

Lisäksi ekologian jaosto on yhteistyössä tutkimuslaitoksen muiden

jaostojen sekä korkeakoulun kemian laitoksen kanssa. Muihin korkeakou

luihin ja yliopistoihin ollaan yhteydessä mm. eri tutkinnishankkeiden

johtoryhmien jäsenten välityksellä.

Ekologian jaostolla on kiinteää yhteistyötä Neuvostoliittoon, erityi

sesti Neuvostoliiton tiedeakatemian Petroskoin ja Leningradin yksiköit

ten, kanssa (jaoston vastuuhenkilö on jäsenenä Tf-komitean biologian

työryhmässä). Yksi Itä-Suomen järvitutkimuksen tutkijoista työskentelee

Bloomingtonissa, USA:ssa. Joensuun korkeakoulun ja Greifswaldin yliopis

ton yhteistyösopimuksen puitteissa suoritetaan tutkijanvaihtoa. Holo

gian tutkimusjaoston henkilölcunta tekee useita ulkomaisia esitelmä- ja

kongressimatkoja vuosittain.

Julkaisujenvaihtoa jaostolla on useiden kymmenien ulkomaisten ja koti

maisten tutkijoiden kanssa.
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4 JOENSUUN KORKEAKOULU

4.5 KARJALAN TUTKIMUSLAITOS, YHTEISKUNTATIETEELLINEN TUTKIMUSJAOSTO

TUTKIMUSALA

Joensuun korkeakoulun Karjalan tutkimuslaitoksella tehdään humanistista,

luonnontieteellistä (lahinnä ekologista) sekä yhteiskuntatieteellistä

tutkimusta. Vaikka ahtaasti rajattuna ympäristötaloustieteellistä tutki

musta ei laitoksella tehdä, sivuavat useimmat luonnontieteellisen ja

yhteiskuntatieteellisen tutkimusalan hankkeet tätä aihetta. Luonnontieteel

lisissä hanldceissa (ks. ekologian tutkimusjaosto) korostuvat erityisesti

luonnontaloudelliset näkökohdat, yhteiskunnallisen tutkimuksen hanldceista

yrnpäristötaloutta käsittelevät kansantaloudelliset ja maantieteelliset

projektit.

VOIMAVARAT

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on työsopimussuhteisen tutkijan

sekä assistentin toimet. Yhteiskuntatieteellisellä alalla ympäristötalou

dellista tutkimusta on tehty kokonaisuudessaan ulkopuolisen rahoituksen

turvin.

TUTKIMUSTOIMINTA

Useimpiin luonnontieteellisiin tutkiunushankkeisiin sisältyy sekä luonnon-

taloudellisia että ympäristötaloudellisia näkökohtia.

Yhteiskuntatieteellisen tutkunuisalan tutkiuuishanldceet käsittelevät min.

aluetalouden kehitystä, aluerakenteen ja luonnonvärakäytön ja jätteiden

tuotannon välisiä riippuvuuksia sekä energiatalouden ylipitkän aikavälin

kehitysvaihtoehtoja. Näiden rahoittajina ovat miii. Suomen Akatemia sekä

kauppa- ja teollisimsministeriö. Lisäksi Pohjois—Earjalan kunnat ovat

rahoittaneet luonnonvarojen hyödyntämistä ja jalostamista koskevia pie

nehköjä selvityksiä ja tutkimuksia.
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Laitoksen tutkimustoiminta on pääosin rajoittunut Pohjois-Karjalaan joko

suoraan kohteena tai ainakin tutkinusaineiston hankinta-alueena, jolloin

se on ollut luonteeltaan melko ‘9tsenäistä”. Yhteistyö ja yhteydet ovat

muuten kehittyneet paljolti projekteja rahoittaviin tahoihin, mm. eri

ministeriöihin, Suomen Akatemiaan, joihinkin rahastoihin ja säätiöihin

sekä alueen kuntiin.

ERITYISPIIRTEITÄ

Karj alan tutkimuslaitoksessa on sekä kiinnostusta että alustavia suunni

telmia nykyistä laajempaan ympäristötaloudelliseen tutkimukseen. Kun tut

kinus tapahtuu erillisrahoituksen turvin ja projektit ovat useimmiten

lahtöisin yksittäisten tutkijoiden omasta aloitteesta ja kiinnostuksesta,

on laitoksella rahoituksen järjestyessä myös valmiudet laajentaa tätä

tutkimusaluetta.
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5 JWÄSKYLÄN YLIOPISTO

5. 1 MATHvIAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIE)EKUWL

5.1.1 BIOLOGIAN LAITOS

flJTKIMUSALÄ

Laitoksessa on seuraavat neljä osastoa: hydrobiologia ja lininologia,

ekologia ja ympäristönhoito, solubiologia, biokemia. Ympäristöntutkimus

koskee uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntömistä, hoitoa ja

suojelua, vesien luonnontaloutta ja suojelua, kalabiologiaa ja kalata

loutta sekä ympäristömyrkkyjä.

VOllLWARAT

Laitos toimii kahdessa yliopistolle vuokratussa toimipaikassa. Tilat

ovat jokseenkin riittävät, mutta epäkäytönnölliset. Lisäksi laitoksella

on käytössä vuokratilaa verstasta ja huiritallia varten. Konneveden

biologinen asema (hyötypinta-ala 900 m2) valmistui tammikuussa 1983.

Laitoksessa on kolme professoria, kolme apulaisprofessorin, kaksi leh

toria, kaksi yliassistenttia, 12 assistenttia, yksi amunuenssi,

10 avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa (ei sisällä toimistohenkilökun

taa) sekä useita dosentteja. Ulkopuolisen rahoituksen turvin laitok

sessa työskentelee 2-3 tutkijan sekä usein myös muutamia työllisyys-

varoin palkattuja henkilöitä (yleensä puolipäiväisiä). Ympäristöntut

kiinukseen käytetään 7-8 htv.

Peruslaitteisto on riittävä, mutta erikoislaitteista on puutetta.

Laitoksella on nn. hiilianalysaattori sekä pyykäisy- ja läpivalaisu

eloketronimikroskoopit. Käytettävissä on lisäksi mmn. liikuntatieteel

lisen tiedekunnan kansanterveystieteen laboratorion nestetuikelaskin.

Laitosmääräraha on noin 350 000 mk vuosittain. Ulkopuolista rahoitusta

on saatu lähinnä Suomen Akatemialta, Nessiingin :Säätiöltä sekä teolli

suuslaitoksilta. Osalle projekteista ei ole rahoitusta lainkaan tai se

on hyvi.n vähäistä (esim. palkkaus lyhytaikaisille tutkimusapulaisille).

Laitos ei tee tilaustutkimuksia, sillä ne kanavoituvat yinpäristöntutki

muskeskuksen kautta.
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TUTKIMUSTOIMINTÄ

Laitoksessa hiljattain päättyneitä tai paraikaa meneilläön olevia tut

kiinuksia käsitellään seuraavassa osastoittain. Tutkimustoiminnalle on

tyypillistä aihepiirien ja tutkimuskohteiden lukuisuus.

Hydrobiologian ja limnologian osasto

ViimeaikaisiSta hydrobiologisista ja limnologisista tutkimuksista

mainittakoon seuraavat:

useita tutkimuksia vesieliöstön ja veden laadun välisestä

suhteesta

Saimaan säännöstelytutkimukseen liittyviä kalataloudellisia

tutkimuksia (1980-1984)

Pyhä-Häkin kansallispuiston metsäj ärvitutkimus

lntpövoima1an ympäristövaikutukset (veden fysikaalis

kemiallinen laatu ja biologia, 1978-1980)

kasviplanktonkartoituksia eri puolilla Suomea (yhteistyössä

vesipiirien kanssa)

metodinen perustutkimus perustuottaj ayhteisöj en pigmenteistä;

tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös seurantatutkimuk

sissa

selluloosatehtaiden j ätevesiä vastaanottavien vesistöj en

tutkiminen levätestien avulla (1978-1980)

levätoksisuustestien käyttö ympäristökemikaalien vaikutusten

tutkimisessa (herbisidit, limanestoaineet, 1979-1980)

menetelmällinen tutkimus levätestien käyttömahdollisuuksista

ympäristö- ja jätevesitutkimuksissa (1922-1985)

useita tutkimuksia ihmistoiminnan vaikutuksista erilaisten

vesistöjen pohjaeläimistöön (osa alkanut jo 10 vuotta sitten)

klooratut hiilivedyt- ja kloorifenolit vesiekosysteemeissä:

alkuperä, kulkeutuminen ilmakehässä, rikastwninen ravinto-

ketjussa (alkanut 1972)
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Suunnitteilla on mm. seuraavanlaisia tutkimushankkeita:

- syvnteiden tilan ja ravintoketjujen selvittäminen mm.

Saimaalla (liittyisi osana laajempaan Saimaan tilan tutki

mukseen, jota opetusministeriön tutkimuksen sunnnittelu

työryhmä on alustavasti ehdottanut)

- useita kalankasvatuslaitosten kuormituksen vesistövaiku

tuksia koskevia tutkimuksia

- metsäteollisuuden jätevesien vaikutukset koskikivikkojen

eläimistöön

- likaantuneiden järvien litoraalien pohjaeläinyhteisön

rakenne ym. pohjaeläimistötutkimuksia

- yrnpäristömyrkkyjämät, pohjaeläin- ja kalayhteisöt sellu-

teollisuuden likaainassa jänressä

Ekologian ja ympäristönhoidon osasto

Ympäristöntutkimukseen liittyvät seuraavat porj ektit:

herbisidien vaikutus kenttäkerroksen kasvillisuuteen,

eläimistöön ja marjasatoon

luonnonmarjojen sato ja poiminta

viljapeltojen ja heinänunnien rikkaruohot, kaskaat, kova

kuoriaiset ja luteet

metsänlannoituksen vaikutus maaperäeläimistöön (tutkitaan

samalla mm. pH:n vaikutuksia, 1980-1983)

tunkiolieron merkitys ja hyväksikäyttömahdollisuudet elo

peräisten jätteiden kompostoinnissa (ei rahoitusta tällä

hetkellä)

myyrien populaatioekologisia tutkimuksia tavoitteena sel

vittää myyrien ekologisen torjunnan perusteita

useita kasvillisuustutkimuksia

laaja paicettipeltotutkimus
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Solubiologian osasto

Osastolla tehdään min. ympäristömyrkkytutkimuksia, joista mainittakoon

seuraavat:

suomalaisten yinpäristömyrkkyj en, lähinnä MCPA-herbisidien

ja sen metaboliittien käyttäytyminen malliekosysteemissä

mutageenisten ja karsinogeenisten ympäristökemiaalien tes

taaminen nisäkässoluilla; suunnitteilla on en. menetelmään

perustuva sellutehtaan jäteveden myrkkyllisten jätevesi

komponenttien mutageenisuuden testaus

- titaanioksidien ja sen pigmenttien vaikutus eläinkudoksiin

useita tutkimuksia ympäristömyrkkyjen vaikutuksista linnus

toon

Biologian laitoksen ympäristöntutkimusten aihepiirien lukuisuus ja

kirjavuus johtuu lähinnä koko laitosta käsittävän tutkimussuunnittelun

vähäisyydestä. Yleensä tutkijat vetävät kukin omia aikaisemman tutkimus

perinteensä mukaisia projektejaan ilman yhteistä linjaa. Painopiste-

alueiden määrittelyä ja entistä selkeäinmän tutkimuksellisen linjan vetoa
sekä tutkimusyksikköjen sisällä että eri yliopistojen ja korkeakoulujen

välillä pidetään laitoksella kuitenkin tarpeellisena.

Tutkimustulosten atk-käsittelyyn on hyvät mahdollisuudet.

Tällä hetkellä laitoksella ei ole varsinaisia tietorekistereitä (eräällä
tutkijalla tosin on oma levätiedosto minidisketillä). Konneveden asemalle

aiotaan perustaa tietorekisteri lähinnä limuologisten tietojen tallenta

mista varten.

Jyväskylän yliopisto julkaisee omaa biologista sarjaansa “Biological

Research Reports from the University of Jyväskylä”. Lisäksi biologian
laitoksella on oma raporttilehtensä “Jyväskylän yliopiston biologian

laitoksen tiedonantoj a”.

Erityisiä jatkokoulutusohjelmia ei ole. Laitoksen suhteellisen laajan ja

monipuolisen ympäristöntutkiinustoiminnan vuoksi voidaan j atkokoulutusmah
dollisuuksia tällä alalla pitää kuitenkin hyvinä. Mikäli yliopiston vaki
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tuisille viranhaltijoille (yleensä jo tohtoritasoa) myönnettäisiin näi

den oman tutkimustoiminnan kannalta tärkeitä virkavapauksia, voisivat

jatkokoulutettavat henkilöt saada vapautuvia viransijaisuuksia tutkimus-

toimintansa ajaksi. Nykyään jatkokoulutettavat saavat palkkauksensa

yleensä yliopiston ulkopuolelta. Ympäristöalan tutkijoiden jatkokoulu

tuksen järjestämistä ja jatkokoulutusmahdollisuuksien parantamista pi

detään laitoksella erittäin tärkeänä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYt5

Tärkeimmät kotimaiset yhteistyökumppanit ovat Helsingin yliopiston

eläintieteen laitos, limnologian laitos ja kemian laitekeskus, Joensuun

korkeakoulu (Karjalan tutkimuslaitos), Kuopion korkeakoulun farmakolo

gian ja toksikologian laitos sekä ekologisen ympäristöhygienian laitos,

Säteilyturvallisuuslaitos, Tullilaboratorio, Valtion teknillinen tutki

muskeskus ja vesihallitus.

Kansainvälistä yhteistyötä on levätutkimusten osalta tehty mm. Puolan

ja Tsekkoslovakian tiedeakatemioiden tutkijoiden sekä Kalifornian yli

opiston tutkijoiden kanssa. Lisäksi on yhteyksiä useiden muiden maiden

tutkijoihin Euroopassa, USA:ssa ja Kanadassa. ryrätutkimuksissa on

oltu yhteydessä Carnegien luonnontieteellisen museon ja Oslon yliopis

ton kanssa. Ympäristömyrkkytutkijoilla on yhteyksiä useisiin yliopis

toihin ja tutkimuslaitoksiin Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa ja erityi

sesti USA:ssa.
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5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

5.1 MATFIvIAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

5.1.2 KEMIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Kemian laitoksessa on epäorgaanisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian

osastot. Laitoksella tehdään pääasiassa perustutkimusta. Soveltavat

ympäristöntutkimukset tehdään yhteistyössä Ympäristöntutkimuskeskuksen

kanssa.

VOIMAVARAT

Laitos toimii kahdessa toimipaikassa. Laitoksessa on kolme professoria,

kolme apulaisprofessoria, neljä lehtoria, yhdesän assistenttia, kolme

laboratoriomestaria sekä kuusitoista ulkopuolisella rahoituksella työs

kentelevää (näistä muutama avustavaan henkilökuntaan kuuluvia).

Laitteista ympäristöntutkiinuksen kannalta tärkeimmät ovat seuraavat:

- atomiabsorptiospektrometri

- massaspektrometri

- MvIR-spektrometri

- EPR-ENDOR-spektrometri

magnetonietri

- termoanalyysilaitteisto

- röntgendiffraktometri

- IR-spektometri

- UV- ja näkyvän alueen spektrometri

Laitosmääräraha on noin 450 000 mk vuodessa. Ulkopuolisia tutkimusvaroja

on ollut käytössä noin 483 000 mk (summaan sisältyvät Orion Yhtymä

Oy:ltä, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:ltä, Medipolar/Farmos Yhtymä Oy:ltä,

Enso-Gutzeit Oy:ltä ja Keski-Suomen vesipiiriltä saadut varat). Tilaus-

tutkimuksista kertyy 40 000 mk.
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TUTKIMUSTOIMINTA -

Laitoksella tehdään turpeeseen liittyviä perustutkimuksia. Laitoksen

ympäristöntutkimusta käsitellään Ympäristöntutkimuskeskuksen yhteydessä.

Atk on oleellinen osa tutkimustulosten käsittelyä.

Tutkimustulokset julkaistaan laitoksen omassa julkaisusarjassa ‘1Jepannent

of Chemistry, University of Jyväskylä, Reserarch Report” sekä alan tie

teellisissä julkaisuissa.

Laitoksella on hyvät mahdollisuudet jatkokouluttaa ympäristökemistejä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YI{IE[STYO

Kotimaassa laitoksella on yhteistyötä kohdassa 2 mainittujen rahoitta

jien lisäksi Valtion polttoainekeskuksen Puutarhantutkimaslaitoksen, Riista-

ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, puunjalostusteollisuuden sekä sisä

asiainministeriön kanssa.

Kansainvälistä yhteistyötä on Neuvostoliiton, Saksan Demokraattisen

Tasavallan, Ruotsin, Norjan, Kanadan, Yhdysvaltojen, Englannin, Hollan

nin, Saksan Liittotasavallan ja Ranskan kanssa.
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5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

5.2 YFifEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

5.2.1 SOSIOLOGIAN LAITOS

TLrKIMUSAL&

Sosiologian laitoksen koulutusohjelmaan sisältyy kolme ympäristökysymyk

sun liittyvää opintojaksoa, jotka käsittelevät yhdyskimtatutkimusta
(kolme opintoviikkoa), maaseutu- ja kaupunkisosiologiaa (kolme opintoviik
koa) sekä sos iaaliekologiaa (neljä opintoviikkoa). Kevätlukukauden 1983
proseminaarit käsittelivät ihmisen ja rakennetun ympäristön välistä suh
detta.

Ympäristökysymyksiä opiskelevat sekä yleisiin yhteiskunnallisiin tehtä
viin valmistuvat että kuluttajavalistuksen, tuotekehittelyn yms. aloille
sijoittuvat taloussosiologit.

VOIMAVARAT

Laitoksella ei ole erityisiä tiloja, laitteistoja tai maita resursseja
nimenomaan ympäristäopetukseen ja tutkimukseen.

IUKIMUSTOIMINTA

Ympäristökysymyksiä käsitteleviä tutkimuksia tehdään sekä opinnäytteinä
että pitempiaikaisina projekteina. Äskettäin on valmistunut mm. lisensi
aattitutkimus ympäristön kokemisesta kerrostalo- ja omakotialueilla. Käyn
nissä on myös pitempiaikainen karjalaisten siirtolaisten sopeutumista
käsittelevä projekti.

Laitoksella on julkaisusarja “Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksen
julkaisuja - Publications of the Department of Sosiology”.

ERITYISPIIRTEITÄ

Ympäristöntutkimuksen ja siihen liittyvän jatkokoulutuksen pahimpana
esteenä on tähän tarkoitukseen suunnattujen määrärahojen puute.
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5 JYVÄSKYLÄN YLIPISTO

5.3 YMPÄRISTONTUTKIMUSKESKUS

TEHT2WÄT

Ympäristöntutkimuskeskus (YTK) on Jyväskylän yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisen tiedekunnan alainen laitos.

YTK:n perusrungon muodostavat yliopistossa jo ennestään toimineet

hydrobiologian tutkimuskeskus (perustettu 1968, liitetty yliopistoon

1976) sekä ympäristökemian ja -biologian tutkimuskeskus (projekti-

organisaatio perustettu 1977).

YTK on ensisijaisesti luonnontieteellinen ympäristöntutkimuslaitos,

joka tekee sekä soveltavaa tutkimusta että perustutkimusta. YTK:n

tehtävänä on monitieteinen yinpäristöntutkimus sekä selvitysten ja

suunnitelmien laatiminen. Sen tulee edistää ja tukea yliopiston eri

laitoksilla suoritettavaa ympäristöntutkimusta, kehittää yhteistyötä

tällä alalla sekä suorittaa alan palvelututkimusta.

VOIMAVARAT

YTK:n ympäristöntutkimusryhmät toimivat ainakin toistaiseksi osaksi

yliopiston opetuslaitoksissa.

Henkilökunnan määrä on noin 100. Tähän lukuun sisältyy entisen hydro

biologian tutkimuskeskuksen henkilökunta (33), eri laitoksilla ymipä

ristöntutkimuksen parissa proj ektivaroin työskentelevät henkilöt (19),

biologian, fysiikan ja kemian laitoksilla ympäristöntutkimusta suorit

tavat opettajat (26) ‘sekä palkkausmomenttivaroin työskentelevä tutki

muksen ja opetuksen apuhenkilöstö (18). Lisäksi YTK:n projekteissa on

mukana noin 60 ympäristöntutkimusta tekevää opiskelijaä vuosittain.

Jyväskylän yliopistossa on runsaasti yinpäristöntutkimukseen soveltuvia

tutkimuslaitteita. Konneveden biologisen aseman valmistuminen vuoden

1983 alussa on lisännyt ympäristöntutkimuksen kehittämismahdollisuuksia

myös YTK:ssa.
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‘ifK:n käytössä on mm. seuraavat laitteet ja laitteistot:

hiilianalysaattori (biologian laitos)

elektronimikroskooppi (biologian laitos)

- kaasukromatografi

automaattinen typpianalysaattori

- ilmatutkimuslaitteita

Palvelututkimuksista laskutetaan palvelututkimusasetuksen (955/75 ja

1082/79) mukaisesti. Tilaustutkimuksia tehdään useiden ministeriöiden,

virastojen, Suomen Akatemian, eräiden tutkimuslaitosten, säätiöiden,

vesiensuoj eluyhdistysten, seutukaavaliittoj en, kuntien, puunj alostus

teollisuuden, yritysten jne. toimeksiannosta. Palvelusuorite on luok

kaa 2.6 milj. mk vuodessa (sisältää kemian laitoksen toimeksiantotut

kimukset). Valtion virastoille tai laitoksille palvelututkimukset teh

dään ns. lähetteidentilin kautta, jolloin laskutetaan vain työstä ai

heutuneet välittnät kulut.

TUTKIMUSTOIMINTA

YTK:ssä ovat edustettuina mm. vesien luonnontalous, kalatalous, ekolo

gia, solubiologia, ympäristökemia, ympäristönhoito ja -hallinto sekä

säteilyfysiikka.

Ympäristönstutkimuskeskuksen laaja tehtäväkenttä käsittää niin. seuraavat

kohdealueet:

luonnonvarojen inventoinnin, käytön ja hoidon tutkimus ja

suunnittelu

teollisuustuotteiden ja päästöjen ympäristökemialliset tut

kimukset

turpeen kemialliset tutkimukset

vesi- ja maaekosysteemien ekologiset tutkimukset sekä seu

rantatutkimukset, joihin liittyvät läheisesti niin.:

- ilmansuoj elututkimukset

- jääniäaineanalyysit sekä haitallisten aineiden kulkeutumis

ja vaikutustutkimukset
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rakennetun ympäristön hoitoon ja käytön suunnitteluun

liittyvät tutkimukset

työympäristöön liittyvät tutkimukset

ympäristöhygieniaan liittyvät tutkimukset kuten

- allergia- ja aerobiologiset selvitykset

- kemialliset analyysit

ympäristön virkistyskäyttöön ja käyttöarvoon liittyvät tut

kimukset

luonnonsuojelututkimus- ja suunnittelu

YTK voi käyttää tulosten käsittelyyn ja tallentamiseen yliopiston las

kentakeskuksen palveluja, jotka ovat toistaiseksi olleet riittäviä.

Yliopiston ympäristöntutkimustoiminnan keskittäminen YTK: een parantaa

mahdollisuuksia entistä laajempien ja koordinoidunpien tutkimuskokonai

suuksien luomiseen ja lisää mm. yliopistossa ympäristötieteitä opiske

levien henkilöiden harjoittelu- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHEISTYt5

Kotimaassa YTK:lla on ollut yhteistyötä kaikkien merkittävien ympäristön-

tutkimusta koordinoivien ja suorittavien virastojen ja laitosten kanssa

(ks. kohta 2).

Myös kansainvälinen tutkimusyhteistyö on ollut varsin laajaa.
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6 KUOPION KORKEAKOULU

6.1 FARMASIAN OSASTO

6.1.1 FARMAKOLOGIAN JA ‘IOKSIKOLOCIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Laitoksen farmakologinen tutkimustoiminta painottuu henno- ja mielitau
tien lääkkeiden sekä alkoholin vaikutusmekanismeihin ja käyttöön

liittyvän keskushermostomekanismin tutkimiseen. Toksikologisessa
tutkimuksessa keskitytään elimistöön kohdistuviin vaikutuksiin. Tällä
hetkellä toksikologisen tutkimuksen painopiste on ympäristömyrldcyjen
hermostovaikutusten tutkimisessa.

Toksikologien opetus ja tutkimus on aloitettu vuonna 7978.

VOIMAVARAT

Laitos toimii hyvissä, mutta korkeakoulun useimpiin muihin laitoksiin
verrattuna melko ahtaissa tiloissa, koska farmasian osasto toimii
toistaiseksi laitokselle tarkoitetuissa tiloissa.

Laitoksessa on yhteensä kaksi professoria, kaksi apulaisprofessoria,
apulaisopettaja, kaksi yliassistenttia, viisi (1.9.7983) assistenttia
sekä neljä avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa. Dosentteja on seitsemän,
joista neljä toksikologian alalta. Suurin osa henlcilölcimnasta toimii
farmakologian puolella. Edellisistä päAtoimisista henkilöistä toksiko
logian puolelle kuuluvat yksi professori, yksi apulaisprofessori ja
yksi (7.9.7983) assistentti. Lisäksi ympäristötoksikologista tutkimusta
on vuosien 1979-1982 aikana tehnyt yksi Suomen Akatemian tutkimusassis
tentti ja 1-2 tutkimusapulaista. Ympäristötoksikologiseen tutkimukseen
käytettiin vuonna 1982 yhteensä noin 3.3 htv (1.3 tutkijaa ja kaksi
avustajaa). Pahimpana ongelmana ympäristötoksikologisen tutkimuksen
osalta koetaan apuhenkilökunnan puute (ei yhtään vakinaista henkilöä).

Laiteresurssit ovat hyvät. Ympäristötoksikologisen tutkimuksen kannalta
merkittävimmät laitteet ovat nestetuikelaskin, kylmä- ja utrasentrifu
git, massaspektrometri, nestekromatografi ja kaasukromatografi.
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Laitosmääräraha oli vuonna 1982 noin 120 000 mk, joka jakaantui fana

kologian ja toksikologian välillä suunnilleen näiden alojen henkilö-

resurssien suhteessa. Suomen Akatemia on rahoittanut ympäristötoksiko

logista tutkimusta neljän vuoden ajan palkkaamalla yhden tutkijan ja

1-2 tutkimusapulaista sekä myöntämällä 30 000 - 40 000 mk tarvikemäärä

rahaa vuosittain.

Laitoksella on tehty toksisuustutkimuksia tilaustyönä lähinnä teolli

suudelle. Palvelututkimuksista laskutetaan korkeakoulujen maksuasetuk

sen mukaan. Yleensä korkeakoululla ei ole oikeutta julkaista näiden

tutkimusten tuloksia.

TUTKIMJJSTOIMINTÄ

Vuosina 1979-1982 laitoksessa tutkittiin ympäristömyrkkyjen (erityisesti

metallien) keskushennostotoksisuuden mekanismeja Suomen Akatemien rahoi

tuksella. Projektia aiotaan jatkaa, mikäli rahoitusta saadaan. Muita

ympäristötoksikologisia tutkimuksia laitoksella ei ole toistaiseksi

tehty.

Atk:ä käytetään jonkin verran. Atk:n käyttöä hanlcaloittaa laskentakes

kuksen henkilöstön vähyys (tutkijan on yleensä itsenäisesti hallittava

atk:n käyttö).

Tutkimukset julkaistaan alan kansainvälisissä sarjoissa.

Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat teoriassa hyvät, mutta käytännössä on

vaikea järjestää jatkokoulutettaville stipendejä tai virkoja, jotka

loisivat taloudelliset edellytykset jatkokoulutukseen osallistuniseen.

Jonkinlaisen tutkimusassistentuuri- tai stipendiaattij ärj estelmän luo

mista korkeakouluihin pidetään tarpeellisena jatkokoulutuksen edistämi

seksi.

Erityisesti ympäristötoksikologian kaltaisilla uusilla alueilla olisi

kansainvälisen tutkimusyhteistyön aikaansaaminen tärkeätä jatkokoulutus

vaiheessa. Suomessa ei ole rahoitusjärjestelmää, jolla ulkomaisia tut

kijoita voitaisiin kutsua Suomeen vastaavalla tavalla kuin suomalaisia

tutkijoita voidaan vastaanottajamaan järjestämän rahoituksen turvin lä

hettää ulkomaille. Tällisen vastavuoroisuuteen perustuvan järjestelmän

kehittämistä pidetään tärkeänä.
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHrEISTYt5

Kotimaassa tärkein yhteistyökumppani toksikologian alalla on Kansan

terveyslaitos.

Pohjoismaiden ministerineuvoston koordinoimana on suunnitteilla yhteis

pohjoismainen ilmantutkimusprojekti, johon laitos tulee osallistumaan,

mikäli hanke toteutetaan.
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KUOPION KORKEAKOULU

6.2 KLIINISEN LÄJ(ETIETEEN ÖSASIO

6.2.1 KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN LAITOS

TUTKIMUSÄLA

Laitoksella tehdään syöpään ja kliiniseen iiiuiunologiaan liittyviä

tutkimuksia. Osa kliinisen ininimolögian tutkimuksista kuuluu ympäris

töntutkimuksen piiriin.

VOIMAVARAT

Laitoksella on riittävät ja erittäin käyttökelpoiset toimitilat.

Laitoksella työskentelee yksi professori, yksi apulaisopettaja, viisi

assistenttia sekä yhdeksän avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa. Labo

ranteista neljä tekee maksulliseen palvelutoimintaan liittyviä tehtä

viä. Ympäristöntutkimukseen käytetään akateemista työvoima 2 htv ja

apuhenkilökuntaa 1.5 htv.

Laitoksella on käytettävissään tarvittavat laitteistot sekä meneillään

olevia että suunnitteilla olevia tutkimuksia varten. Tarvittaessa voi

daan käyttää korkeakoulun yhteisiä laitteita kuten esim. elektroni

mikroskooppia ja atomiabsorptiospetrometria.

Laitosmääräraha on 83 000 mk vuodessa. Ulkopuolisia tutkimusvaroja

(Suomen Akatemia, eri säätiöt) on käytettävissä noin 30 000 mk vuo

dessa. Ympäristöntutkiinuksen kulutustavaroihin käytetään noin 15 000

mk vuodessa.

Maksullinen palvelutoiminta liittyy infektiotautien ja iimnunologisten

sairauksien laborariodiagnostiikkaan.
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T1JTKIMUSTOIMPTA

Laitoksella on meneillään homepölykeuhkon esiintymiseen, aiheuttajiin

ja laboratoriodiagnostiikkaan kohdistuva tutkimus yhteistyössä usei

den muiden korkeakoulun laitosten kanssa (Suomen Akatemian rahoitus).

Suunnitteilla on homepölykeuhkoprojektin aikana hankittuun tietämyk
seen perustuva biologisen ilmansaasteen aiheuttamaa hengitysallergiaa
koskeva tutkimus, joka tulee ensivaiheessa koskemaan eläinpölyallergiaa
(yhteistyö Kuopion alueterveyslaitoksen kanssa).

Tutkiiuustulokset julkaistaan alan kansainvälisissä julkaisusarjoissa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTx’t5

Homepölykeuhkoprojektissa on oltu yhteistyössä Kuopion korkeakoulun
muiden laitosten sekä Työtenreyslaitoksen kanssa. Ruotsalaisten home

pölytutkijoiden kanssa on pidetty yhteisiä kokouksia.
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6 K1I]PION KORKEAKOULU

6.3 MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OSASTO

6.3.1 EKOLOGISEN YMPÄRISTOHYGIENIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Ekologisen ympäristöhygienian laitos tutkii ekologiaa ja biologiaa

ja näihin liittyviä ympäristöongelmia. Tutkimulcsen pääalueet ovat kas

vien ympäristöpatologia, allergeeniset pölyt sekä kasvituotanto.

VOIMAVARAT

Toimitilat ovat uudet ja tarkoituksenmukaiset. Kuopion korkeakoulun

puutarha koekenttineen ja kasvihuoneineen valmistuu kesän 1983 aikana.

Tällöin kokeellisen toiminnan edellytykset paranevat entisestään. Myös

lähialueen teollisuusympäristöjä voidaan käyttää tarvittaessa.

Vuoden 1983 lopulla laitoksessa tulee olemaan professori, yliassis

tentti, kolme avustavaan henkilölcuntaan kuuluvaa sekä 5-6 ulkopuoli

sella rahoituksella työskentelevää tutkijaa. Lähes kaikki em. henkilöt

työskentelevät ympäristöntutkimuksen parissa. Koska budjettivaroin

palkattujen viran- ja toimenhaltijoiden työpanoksesta yli puolet kuu

luu opetukseen, käytetään ympäristöntutkimukseen arviolta yhteensä 8

htv (tähän sisältyy myös projektivaroin palkattujen henkilöiden työ-

panos).

Laitoksen merkittävimmät laitteet ovat kaasualtistuskammiot, joissa

voidaan annostella kasveille ym. kohteille rikkidioksidia la typpi

oksidia täysin säädellyissä pienilmasto-olosuhteissa. Järjestelmän

kuuluu kaasuannostelulaitteet ja analysaattorit. Kaasujen vaikutuksien

tutkimista varten on käytettävissä valo- ja elektronimikroskoopit.

Biologisten pölyjen tutkimista varten on erilaisia ilmanäytteiden

keräimiä sekä tuulitunnelilaitteisto. Kaikki laitteet ovat melko

uusia ja ympäristöntutkimusta varten hankittuja, joten ne ovat hyvin

käyttökelpoisia ja tarkoituksenmukaisia.
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Laitosmääräraha on noin 40 000 mk vuodessa. Ulkopuolisia tutkimus
varoja on käytettävissä noin 100 000 - 150 000 mk vuodessa (mm. Suomen
Akatemia, Maj ja Tor Nessiingin Säätiö).

TUI’KIMUSTOIMINTA

Kasvien ympäristöpatologiassa on tavoitteena kehittää diagnostista
patologiaa ilman epäpuhtauksien vaikutusten erottamiseksi ja mittaa
miseksi. Pääkohteena ovat havupuut. Tällä hetkellä on meneillään kuu
sen neulasen ja jäkälien soluvauriotutkimukset sekä havupuiden virus
tutkimus. Virusongelma on sekä ympäristöhygienian että metsätalouden
kannalta erittäin tärkeä, ja sen selvittämiseen tullaan suuntaamaan
voimavaroja mahdollisimman paljon.

Biologista alkuperää olevien allergeenipölyjen tutkimus kohdistuu nnn.
homepölyihin, punkkeihin ja bakteereihin ja sitä tehdään kiinteässä
yhteistyössä Kuopion aluetyöterveyslaitoksen kanssa.

Kasvituotannon alalla tutkitaan mahdollisimman vähäiseen torjunta-
aineiden ja kemiallisten lannoitteiden käyttöön perustuvaa luontois
viljelyä. Myös biologisen ja ekologisen torjunnan tutkinushankkeita
on vireillä.

Nykyisestä suuntauksesta poikkeavia tutkimusaiheita ei ole suunnit
teilla.

Tutkiiiustulosten käsittelyä varten saadaan riittävästi atk.-palveluita.

Tutkimustulosten tallentamiseksi ei ole erityisiä rekistereitä tai
tietojärjestelmiä. Tulokset julkaistaan alan julkaisusarjoissa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEIS’P[tI

Kaikkien oraprojektien puitteissa on tehty yhteistyötä samoilla aloilla
toimivien laitosten kanssa. Kotimaisten koordinaatiokokousten lisää
mistä pidetään kuitenkin tarpeellisena.
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Kansainvälisiä kontakteja on luotu osallistumalla mm. kansainvälisiin

kokouksiin. Etenkin nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia vierailla

ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa olisi parannettava.
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6 }UJJPION KORKEAKOULU

6.3 MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OSASTO

6.3.2 FYSIIKAN LAITOS

TIHKIMUSALA

Fysiikan laitoksessa tehdään lääketieteellisen fysiikan ja elektronii

kan tutkimusta, josta osa kuuluu ympäristöntutkimuksen piiriin.

VOIMAVARAT

Laitoksessa on professori, kaksi apulaisprofessoria ja viisi assistent
tia. Ympäristöntutkiinusta (1-2 htv) on tehty vain ulkopuolisella rahoi

tuksella (pääasiassa Suomen Akatemia).

Ympäristöntutkimuksissa käytetään mm. isotooppiherätteistä röntgen

fluoresenssilaitteistoa ja massaspektrometria.

Ongelmaksi on koettu vakinaisen laboratoriotekuikon puute. Nykyään

kunkin projektin alussa joudutaan kouluttamaan uusi henkilö, joka voi
työskennellä 3-6 kk projektin rahoituksella.

TUTKIMUSTOIMWA

Laitoksessa on kymmenen vuoden ajan tutkittu rikin ja raskasmetallien
keräytymistä kasveihin ja muihin biologisiin materiaaleihin (jäkälät,
neulaset, männyn kaarna, sienet). Tällä hetkellä on meneillään koko
Suomen kattava biologisten materiaalien rikkipitoisuustutkimus sekä
ympäristftiittkimusta palveleva optinen perustutkimus, jossa selvitetään
kuinka optisin menetelmin voidaan rakentaa laitteita teollisuuspäästö
jen mittaamiseksi.
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN Yffl’EIST”tI

Ympäristöntitkimusla on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvi

tieteen perusopetuksen laitoksen sekä Joensuun korkeakoulun kanssa.

Laitoksen tutkijat ovat osallistuneet useisiin kansallisiin kokouk

siin.

Kansainvälisellä tasolla yhteistyötä on tehty 1hinnä erään kanada

laisen työryhmän kanssa. Ruotsista tulleisiin lukuisiin yhteistyö

pyyntöihin ei ole voitu riittmättömien voimavarojen vuoksi vastata

myönteisesti.
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6 KUOPION KORKEAKOULU

6.3 MATFMiVFIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OSASTO

6.3.3 KEMIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Kemian laitoksen tutkiinusalat ovat analyyttinen ja orgaaninen kemia.

VOIMAVARAT

Toimitilat ovat uudet ja tutkimustyötä varten hyvin varustetut.

Laitoksella on professori, apulaisprofessori, viisi assistenttia sekä

kolme avustavaan henkilökwitaan kuuluvaa. Ulkopuolisella rahoituksella

työskentelee tällä hetkellä kaksi Suomen Akatemian tutkijaa ja yksi

laborantti. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 1.5 htv.

Ympäristöntutkimukseen soveltuvia laitteita ovat nnn. FT-NMR, kaasu- ja

nestekromatografi ja atomiabsorptiospektrometri.

Laitosmääräraha on noin 115 000 mk ‘vuodessa. Ulkopuolisia tutkimusvaroja

on saatu Kuopion vesipiiristä vuosina 1982-1983 yhteensä 60 000 mk

(Kallaveden raakavesitutkimus).

Laskutusperusteella tapahtuvia tutkimuksia ei ole tehty.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa on muutamia vuosia sitten tehty eräitä ympäristömyrkkytutki

muksia, jotka on jo julkaistu. Tällä hetkellä laitoksen tutkimustoimin

nasta ainoastaan vesipiirin rahoittama Kallaveden raäkavesitutkimus kuu

luu ympäristöntutkimuksen piiriin.

Muita ympäristöntutkimuksia ei ole suunnitteilla. Käytännössä ympäristön-

tutkimusta voidaan tehdä vain ulkopuolisella rahoituksella. Tutkinusval

miuden kannalta pidetään toivottavana, että ulkopuolisella rahoituksella
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voitaisiin palkata pysyvästi yksi laborantti ympäristöntutkiimista
varten.

Tutkimustulosten käsittelyssä tai tallennuksessa ei ole käytetty
atk:ä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YNTEISTYU

Yhteistyötä on tehty mm. Kuopion vesipiirin, 1ninhallituksen ympä

ristönsuojelutoimiston sekä Jyväskylin yliopiston kanssa. Viimeksi
mainitun kautta on osallistuttua -myös OECD:n Wildlife-projektiin.
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6 KUOPION KORKEAKOULU

6.3 MATEMATIIKAN, FYSI IKAN JA KEMIAN OSASTO

6.3.4 lYö- JA TEOLLISUUSHYGIENIAN LAITOS

TUTKIMUSPLA

Työ- la teollisuushygienian laitoksen (perustettu 1982) tutkimusaloja

ovat työhygienia, työsuojelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu ja jäte

huolto.

VOIMAVANAT

Toimitilat ovat uudet ja tarkoituksenmukaiset, ja ne on suunniteltu

ympäristöhygieenistä tutkimusta varten. Laitoksen käytössä on useita

erityislaboratorioita:

mutageenisuuslaboratorio

- mikrobiologian laboratorio

kliimahuoneita

- painekanimio

biohazard-tila

- tuulitunneli

Laitoksessa on professori, assistentti, kaksi päätoimista tuntiassis

tenttia sekä laborantti ja kanslisti, jotka ovat yhteisiä eräiden mui

den laitosten kanssa. Ulkopuolisella rahoituksella työskentelee seit

semn tutkijaa ja kahdeksan tutkimusapulaista. Vuonna 1982 ympäristön-

tutkimukseen käytettiin 18 htv.

Laitoksella on seuraavat laitteet ja laitteistot:

atomiabsorptiospektrometri

ionikromatografi

automaatt inen IR-spektrometri
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kannettava kaasukromatografi

koe-eläinaltistuslaitteet

nestekromatografi (yhdessä kemian laitoksen kanssa)

Lisäksi laitos käyttää koko korkeakoulun yhteisiä massaspektrometrejä

ja elektronimikroskooppeja.

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 20 000 mk. Vuonna 1982 käytettä

vissä oli 500 000 mk ulkopuolisia varoja, jotka kaikki olivat ympä

ristöntutkimukseen (työympäristöntutkimukseen noin puolet).

Palvelututkiinuksia ei ole tehty.

TUTKIMUSTOIMINTA

Lähes puolet laitoksessa meneillään olevista projekteista on työympä

ristöön liittyviä tutkimuksia, joiden aihepiirit ovat hyvin vaihtele

via. Toisen selvän suuren aihekokonaisuuden muodostavat jätevesien

puhdistukseen ja jätehuoltoon liittyvät tutkimukset. Lisäksi laitok

sella tehdään jonkin verran vesistövaikutuksia, vesien laatua ja ilman-

suojelua koskevaa tutkimusta.

Suunnitteilla on useita ympäristöön liittyviä tutkimuksia, joista huo

mattavimmat koskevat jätevesien toksisia vaikutuksia ja sairaala

hygieniaa.

Jatkokoulutusmahdollisuuksia pidetään laitoksella hyvinä, sillä jatko-

opinnot voidaan suorittaa suoraan ympäristötieteissä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN Yffl13ISTU

Tärkeimmät yhteistyöloimppanit ovat Helsingin ja Tampereen telmilliset

korkeakoulut, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Kansanterveys

laitos, Vesihallituksen vesipiirit ja työsuojeluhallitus.
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6 KUOPION KORKEAKOULU

6.4 YLEISEN BIOLOGIAN OSASTO

6.4.1 FYSIOLOGIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Laitoksessa tehdään sekä pemstutkimusluonteista (aineenvaihduntameka

nismeja tutkimalla selvitetään eri eläinlajien sopeutumista kemialli

seen kuonnitukseen) että soveltavaa ympäristöntutkimusta (miten luon

nossa esiintyvät hyödylliset tai taloudellista merkitystä omaavat la

jit selviävät välittömistä ympäristön muutoksista).

VOIMAVARAT

Laitoksessa on professori, apulaisprofessori, kaksi apulaisopettajaa,

viisi assistenttia, yksi päätoiminen tuntiopettaja sekä viisi avustavaan

henkilöktmtaan ktiiluvaa. Ulkopuolisia tutkijoita laitoksella työskente

lee noin 20. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 7 htv.

Laitokselle on sijoitettu tavanomaisen laitteiston lisäksi seuraavat

korkeakoulun yhteiset laitteet ja laitteistot:

- kaasukromatografi

- nestetuikelaskin

- ultrasentrifugi (2 kpl)

- spektrofotometri (2 kpl)

- spektrofluorometri

Laiteresurssit eivät rajoita tutkimusta.

Laitosmääräraha oli vuonna 1982 150 000 mk. Ulkopuolista rahoitusta

ympäristöntutkimukseen oli 1982 yhteensä noin 100 000 mk (Suomen Aka

temia, Public Health Service, Juho Vainion säätiö). Suurimman osan

tutkimushankkeiden kustannuksista on kantanut Kuopion korkeakoulu

(palkkojen muodossa) ja varsinkin kolmen viimeisen vuoden aikana Suomen

Akatemia, jonka rahoitus on nyt kuitenkin vähentynyt.
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Laitos on tehnyt.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle palvelu
luonteista tutkimusta ilman veloitusta siten, että tutkimuksessa on
käytetty RKTL:n henkilökuntaa apuna. Tutkirruksen julkaisuoikeus on
korkeakoululla. Laitoksessa suunnitellaan ympäristötoksikologisen

palvelutoiminnan käymnistämistä vuonna 1984. Palvelututkimukset olisi

vat ongelmakeskeisiä ja toteutettaisiin omakustannusperiaatteella.

Palvelututkimukset tehtäisiin pääosin nykyisellä henkilöstöllä.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa on meneillään seuraavanlaiset ympäristöntutkimukset:

- Kalojen vierasaineaineenvaihdimta (eri kalalajien vieras

aineaineenvaihdunta ja sen sopeutuminen luonnon olosuhtei

siin)

- Vesistömuutosten vaikutus kalojen vierasaineaineenvaihdim

taan (tähän mennessä selvitetty veden happamuuden lisäyk

sen vaikutuksia siian ja taimenen vierasaineaineenvaihdun

taan)

- Poron vierasaineaineenvaihdunnan vuodenaikaisvaihtelu

(poron sopeutuminen Lapin lisääntyvään kemialliseen kuor

mitukseen)

- Luonnon kuormitusta kuvaavien bioindikaattorien tutkiminen

Tutkimus tulee etenemään edellä mainituilla linjoilla. Luonnon kuonni

tusta kuvaava eläinlajien tutkimus tulee kuitenkin entisestään koros

tumaan ja siihen pyritään hankkimaan lisää voiinavaroj a.

Tutkimustulosten käsittely on viime aikoihin asti ollut lähes kokonaan

manuaalista. Nyt on kuitenkin siirrytty atk-pohjaiseen laskentajärjes

telmään, jossa kunkin ongelmakentän mittaustulokset tallennetaan omaan

tiedostoonsa, josta ne voidaan tarvittaessa helposti poimia ja käsi

tellä myöhempien tulosten kanssa.

Tutkimustulokset julkaistaan alan kotimaisissa ja ulkomaisissa sarjoissa.

Vastaavanlaisia virasaineaineenvaihduntatutkimuksia ei tehdä tällä het

kellä muualla Suomessa. Laitoksen tutkimukset ovat myös kansainvälisesti
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arvostettuja. Suomessa tämän tyyppistä ympäristöntutkimusta ei hel

posti rahoiteta, mikä johtunee sen perustutkimusluonteesta. Tällaisen

pitkällä tähtäyksellä käytännön ympäristönsuojelun päämääriä palvele

van tutkimuksen arvostus on ulkomailla viime vuosina huomattavasti

kasvanut.

Laitoksen alallaan tarjoamia jatkokoulutusmahdollisuuksia voidaan pitää

hyvinä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYt)

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslai

tos (erityisesti Pohjois-Suomen keskuskalanviljelylaitos ja porontutki

musasema), Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja Helsingin yliopiston

eläintieteen laitos. Kuopion korkeakoulussa toimii toksikologista tut

kimusta suorittavien laitosten muodostama epävirallinen toksikologia

työryhmä. Kuopion korkeakoulun sisällä on eniten yhteistyötä biokemian,

kliinisen mikrobiologian, sovelletun eläintieteen ja yhdyskuntahygienian

laitosten kanssa.

Kansainvälisistä yhteyksistä merkittävinunät ovat tällä hetkellä Göte

borgin yliopiston eläinfysiologian laitos ja Lyonin kansainvälinen

syöpäinstituutti (IARC).
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KUOPION KORKEAKOULU

6.4 YLEISEN BIOLOGIAN OSASTO

6.4.2 SOVELTÄVAN ELÄINTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Tutkimuksessa keskitytään pääasiassa turkistalouteen sekä kala- ja

vesitalouteen liittyviin kysymyksiin. Ympäristönsuojelullinen näkö
kulma on useimmissa tutkimuksissa tärkeänä lähtökohtana.

VOIMAVARAT

Laitoksessa on professori, apulaisprofessori, kaksi assistenttia, la

boratoriomestari sekä yli 10 ulkopuolisella rahoituksella työskentele

vää. Pro gradu -työntekijät ja jatkokoulutettavat mukaan lukien lai

toksella työskentelee noin 30 henkilöä. Ympäristöntutkimukseen käyte

tään noin 10 htv.

Erityisiä laiteongelnda ei ole, mutta apuhenkilökunnasta on puutetta.

Laitosmiläräraha on noin 100 000 mk. Ympäristöntutkimukset tehdään lähes
kokonaan ulkopuolisen rahoituksen turvin. Tällä hetkellä ympäristöntut

kimuksiin käytetään noin 0.4 Mmk vuosittain (sisältää palkat). Tärkeim

mät rahoittajat ovat tällä hetkellä Suomen Akatemia, Maj ja Tor Nesslin

gin Säätiö, maa- ja metsätalousministeriö sekä eräät kunnat ja yhteisöt.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksella on meneillään seuraavanlaiset ympäristöntutkimukset:

Jodin kierto suomalaisessa vesiekosysteemissä ja kaloissa

Elohopea ja seleeni vesiekosysteemissä, erityisesti muuttu

neissa vesistöissä

Veden nitraatin vaikutus kalojen fysiologiaan, erityisesti

kilpirauhasfysiologiaan
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Turkistarhoj en ympäristövaikutukset ja hygienia

Kalanvilj elylaitosten ulostulovesien puhdistaminen

Ympäristömyrkyt ja merikotkapopulaatiot

Kalojen verenkiertoelimet ja niiden kunto suhteessa ympä

ristön tilaan

Luonnonravintolammikot ja niiden tuoton kohottaminen sekä

mahdollisten ympäristöongelmien hoito

Eräiden Pohjois-Savon järvien talvisen happitilanteen

seuranta (1974---)

Ympäristömyikkyj en vaikutus rapuun

Kaloj en detoksikaatiomekanismit

Järvien kalatuotanto vs. järvien tila

Olemassa olevasta tutkiinuslinjasta poikkeavia ympäristöntutkimuksia ei

ole suunnitteilla.

Soveltavan eläintieteen alalla voidaan korkeakoulun tarjoamia jatkokou

lutusmahdollisuuksia pitää tyydyttävinä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄlINEN YFTTEISTYtI

Tärkeimmät kotimaiset yhteistyökumppanit ympäristöntutkimuksen alalla

ovat Helsingin, Jyväskylän jaTurun yliopistot, Joensuun korkeakoulu,

Kansantenreyslaitos ja vesihallitus.

Pohjoismaisella tasolla on kiinteätä yhteistyötä Uppsalan ja Lundin

yliopistojen kanssa. Muista kansainvälisistä yhteyksistä tärkeimmät

ovat Ranskan INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) ja

Louisiana State University USA:ssa.

Myös Neuvostoliiton tutkijoiden kanssa on ollut yhteistyötä merikotka

kysymyksessä.
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7 LAPIN KORKEAKOULU

7.1 OIKEUSTIETEELLINEN OSASTO

YMPÄRISTUOIKEUDEN OPPITUOLI

(virallisesti: yksityisoikeus, erityisesti ympäristö)

TUTKIMUSALA

Oikeustieteiden osastossa ei ole vakiintunutta laitosjärjestelmää, vaan

kysymyksessä on yksi oikeustieteiden osaston varsinaisista professuureista.

Professuuri on perustettu vasta 1.1.1983 alkaen.

Opetuksen pääosan muodostaa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon koulu

tusohjelmaan sisältyvä opintojakso ‘Ympäristön käyttö ja suojelu”, joka

on kaikille opiskelijoille pakollinen.

Koulutusohjelman syventävien opintojen vaiheessa voivat opiskelijat

valita myös ympäristön käytön ja suojelun piiriin kuuluvan projektin.

Riittävän pitkälle ehtineiden opiskelijoiden puuttuessa tällaista pro

jektia ei kuitenkaan ole vielä voitu järjestää; projektin toteutuminen

syyslukukaudella 1923 näyttää todennäköiseltä. Ensimmäiset oikeustieteen

kandidaatit korkeakoulusta valmistunevat vuoden 1983 aikana. Ympäristö-

oikeudessa on myös valmius jatkotutkintoihin, mutta opetussuunnitelmia

ei vielä ole vahvistettu. Näistä syistä tutkimustyö rajoittuu tällä het

kellä vt.professorin ja assistentin tutkimuksiin.

Ympäristöä lähestytään oikeusnormien näkökulmasta kiinnittäen kuitenkin

huomiota myös alan luonnontieteellisiin ja yhteiskunnallisiin perustei

suin ja taustatietoihin. Opetus annetaan - tosin ajan vaatindn painotuksin -

perinteisen maa- ja vesioikeuden muodostamalta pohjalta, mikä merkitsee,

että opetuksen kohteena on sekä ympäristön käyttö että suojelu. Koska kysy

mys on usein saman asian eri puolista, ei näiden näkökubnien välille

voida vetää selkeitä rajoja.

Opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan kiinnittä

mään huomiota Lapin ja nui.m Pohjois-Suomen erityispiirteisiin.
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Korkeakoulussa on ollut esillä mahdollisuus sisällyttää OTK-tutkinnon

koulutusohjelman yleisopintovaiheeseen pakollisena tai vaihtoehtoisena

yleisen ympäristönsuojelun tai ympäristöekologian opintojakso, mutta

tällaista päätöstä ei toistaiseksi ole tehty.

VOIMAVARAT

Laitoksessa työskentelee ainoastaan vt. professori ja assistentti. Toimi

tiloina on professorin ja assistentin työhuoneet. Erityisisä laitteistoja

tai omia määrärahoja ei ole.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ks. kohta 1.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYt3

Yhteistoiminta.a eri suuntiin ollaan vasta luomassa. Opetuksen järjeste

lyssä on eräiltä osin oltu yhteistyössä Saamelaisvaltuusktmnan ja Poh

joismaisen saamelaisinstituutin kanssa.

Vt. professori on mukana Teknillisen korkeakoulun talousoikeuden profes

sorin johtamassa, Suomen Akatemian yhteiskuntatieteellisen toimikunnan

rahoittamassa projektissa ‘Yksilö ja yhteiskunta vesien käytössä”.
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8 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU (LTKK)

TOIMINTAPERIAATTEET

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tehtävänä on antaa ylintä tek
niikan ja siihen liittyvien taloustieteiden opetusta, suorittaa tie

teellistä tutkimustyötä sekä muutoinkin edistää telmis-taloudellista

ja teknillis-tieteellistä kehitystä (laki LTKK:sta 458/69). -

Tutkimuksen ja opetuksen perusyksikkö on yhden tai useanunan oppiaineen

ja tutkimusalan muodostama laitos. Korkeakoulussa on 5 laitosta:

- yleistentieteiden laitos, joka antaa perusopetusta kaikille
- tuotantotalouden laitos

- kemiantelmiikan laitos

- koneenrakennuksen laitos

- energiatelmiikan laitos

Laitoksen toiminta perustuu opetus- ja tutkimusneuvoston hyväksymään

opetusohjelmaan ja LTKK:n hallituksen hyväksymään tutkimuspoliittiseen

ohjelmaan sekä LTKK:n hallituksen hyväksymiin yhteistyö- ja tutkimus-

sopimuksiin. Laitoksen toimintaa ja hallintoa hoitavat laitosneuvosto

ja laitoksen johtaja. Laitosneuvosto hyväksyy ja esittää mm. laitoksen

opetusohjelman ja KTS:n, sekä tutkimuspoliittisen ohjelman, jotka ohjaa

vat opetus- ja tutkimustoimintaa pitemmällä aikavälillä.

Korkeakoulun hallinto-organisaatio on esitetty kuvassa 1.

Ympäristönsuojelua koskeva toiminta liittyy niin. energiatekniikan lai

toksen voimalaitosopin professuuriin.

TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

Energiatekniikan voimalaitosopin opetuksessa on käytettävissä 170 m2

halli, johon on sijoitettu mittausvaunu.
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Päästömittauslaboratorio valmistuu energiate1iiikan laitoksen kolmannen
rakennusvaiheen yhteydessä 1987.

Henkilöstö

Ympäristönsuojelua koskeva toiminta liittyy energiatelmiikan laitoksen
voimalaitosopin professuuriin, jossa professorin ohella toimii yli
assistentti, assistentti sekä laboratorioinsinööri, joka joutuu osal
listurnaan myöskin muihin laitoksen tehtäviin (laitoksella on vain käksi
laboratorioinsinööriä, laboratorioteknikko ja laboratoriomestari)
sekä virastotyöntekij öitä.

Kemiantekriiikan laitoksella työskentelee kaksi kokopäiväistä tutkijaa

ja kaksi diplomityöntekijää jätevesienpuhdistusprojekteissa. Lisäksi

mukana on osan ajastaan joukko tutkimusapulaisia.

Laitteet

Energiatekrtiikan laitos

- kaasuanalysaattoreita (02, S02, C02, C0, palamattomat)

- näytteenottoon perustuva savukaasun pölypitoisuuden mittaus

laitteisto (STL); kuivamenetelmä

- Miran IA kaasuanalysaattori (kannettava spektrofotometri)

Kemiantelmiikan laitos

Ultrasuodatus-, käääteisosmoosi- ja elektrodianalyysilaitteita jäteve

sien puhdistuksen selvittämiseksi. Adsorptio- ja uuttolaitteita jäte

vesien puhdistuksen tutkimiseksi. Runsaasti erilaisia analyysilaitteita.

Määrärahat

LTKK:lle on myönnetty valtion tulo- ja menoarviossa mm. seuraavat määrä

rahat:
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1982 1983

Luento- ja tuntipetus 120 000 150 000

Muut opetus- ja tutkimusmäärärahat 2 400 000 2 670 000

Muut kulutusmenot (lab.) 557 000 700 000

Tutkimus ja opetusvälineet sekä

kalustomäärärahat 2 650 000 2 400 000

LTKK:n budjetti 18 895 760 21 149 800 mk.

Korkeakoulun budjetin kautta voimalaitosopin professuuri on vuodeksi

1982 saanut 80 000 mk laitehankintoja ja 35 000 mk käyttötarvikkeita

varten. Näistä varoista maksetaan kaikki professuuriin kuuluvat tut

kimus- ja oppilastöihin liittyvät kustannukset.

Kemiantekriikan laitokselle on myönnetty suoraa ulkopuolista rahoitusta

120 000 mk/vuosi. Lisäksi talon omasta työvoimasta ja resursseista on

osa käytetty tähän tarkoitukseen. Simunaa on vaikea arvioida, mutta se

lienee välillä 50 000 - 100 000 mk/vuosi.

Maksullista palvelutoimintaa on vähän ja laskutuksessa noudatetaan val

tiovarainministeriön ja LTKK:n taloustoimiston antamia ohjeita.

TUTKIMUSTOIMWTA, TOIMIM’IAN SUUNTAAMINEN JA KEHITTÄMISTARVE

Ympäristönsuojeluun liittyvää tutkimusta tehdaän energiatekriikan lai

toksella. Tutkimukset liittyvät ilmansuojeluun.

Laitoksen tutkimuskohteita ovat:

päästömittaustelmiikka

pölynmittaustelmiikka optisella j atkuvatoimisella menetelmällä

- kaasumittaustelmiikka, erityisesti H2S

- hiuldcaskokojakauman mittaus omalla kaskadi-impaktorilla

Vuosina 1980-1982 on tehty seuraavat tutkimukset:

- Kiintoaineiden, rikkidioksidin ja rikkivedyn päästökartoitus

Oy Kaukas Ah:n tuotantolaitoksilla Lappeenrannassa 14.-17.4.1980

- Lappeenrannan kaupungin emissiokartoitus 1981
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Lisäksi päästömittausmcnetelmiä ja -laitteita kehitetään yhteistyössä
Joensuun korkeakoulun kanssa.

Kemiantekniikan laitoksen anmiattiaineissa ei ympäristönsuojelua opeteta
erillisenä aineena, mutta se sisältyy osana prosessi- a laitesuunnit
teluun. Esimerkiksi koko adsorption kurssi kemian laitetelmiikan svven

tävässä opintojaksossa on sinönsä myös teollisuusätevesien käsittelyä.

Tietoj en tallentaminen

Tutkimustuloksia julkaistaan alan lehdissä ja julkaisuissa sekä dipiomi
tämä.

Toiminnan suuntaaminen ja rajoitukset

LTKK:n energiatelmiikan laitos toimii väliaikaisissa tiloissa ja mm.

voimalaitosopin professuurilla ei ole lainkaan omaa laboratoriota eikä

laboratoriohenkilökuntaa. Laitoksen ensisijaisena tavoitteena on saada

III rakennusvaihe omine laboratoriotiloineen ja -henkilökuntineen. Näi

den näkymien puitteissa III rakennusvaiheen pitäisi olla vaijais 1986.

Laitoksen KTS:ssa on esitetty mm. vuodelle 1984 voimalaitosopin profes

suuriin laboratoriotelmikko, vuodelle 1986 laboratoriomestari ja joka

vuosi laitokselle yksi tutkijan toimi, jotka jaetaan eri professuurien

kesken.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTY?1

Energiatelmiikan laitos kehittää yhteistyössä Joensuun korkeakoulun

kanssa mittalaitteita.

Energiatekuiikan laitos on tutkimus- ja tiedonvaihtoyhteistyössä SEV

maiden tutkijoiden kanssa.
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NIIOGAS (Neuvostoliitto)

RGW, Junkalor Dessau + TI LM (DDR)

Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska (Puola)

OKTH - LWI (Unkari)
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9 OULUN YLIOPISTO

9.1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

9.1.1 KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS.

TUTKIMUSALA

Perinteisen kansantaloustieteen opetuksen ohella laitoksen koulutus-
ohjelmassa on aluetalouden linjalla viidentenä opintovuonna kahden
opintoviikon laajuinen ympäristötalouden luentosarja. Tavoitteena on,
että ympäristötaloudellinen opetus ja tutkimus vakiinnuttaisi asemansa
laitoksen ohj elmassa tulevaisuudessa.

TUTKIMUSTOIMINTA

Tärkeimpiä hankkeita ovat mm. pohjoismaisen ulkomaankauppanallin kehittä
minen, Suomen talouden pitkän ajan mallisysteemin kehittämisprojekti
sekä ympäristötaloudellinen jokien vaihtoehtoiskäyttöön liittyvä tutki
mus.

Suomen Akatemian Man and Biosphere -toimikunnan rahoittainasta Lestijoki
projektista on Oulun yliopiston kansantaloustieteen laitoksen julkaisu
ja -sarjassa ilmestynyt kolme raporttia Lestijoen luonnontalouden elvyt
tämisen edellytykset (15/1978), Lestijoki-projekti, kansantaloudellisen

osan väliraportti (16/1981) ja Lestijoen käyttövaihtoehtojen taloudelli

suus, Projektin loppuraportti (20/1982). Projektissa tehtiin kala- ja

voimatalouden keskinäinen edullisuusvertailututkimus ns. concordance -

menetelmällä. Ympäristötaloudellinen tutkimus jatkuu myös lisensiaatti

tutkimuksena.

Ympäristöön liittyvän tutkimuksen ja opetuksen laajentamista haittaa

olennaisesti tutkimusresurssien puute. Tavoitteena on, että ympäristö-

talous vakiinnuttaisi asemansa laitoksen tutkimus- ja opetusohjelmassa.
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTY1

Laitoksella on vakiintuneet yhteydet IIASA:aan (International Institute

of Applied Systems Analysis), joka toimii Wienissä Itävallassa. Laitok

sella on meneillään pohjoismainen yhteistyöprojekti (NOPDHAND), jossa

pyritään rakentamaan pohjoismaiden näkökulmaan perustuva maailmankauppa

malli.
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9 OULUN YLIOPISTO

9.2 LUOM’JONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

9.2.1 BIOPYSIIKAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Biofysiikan laitokselle perustettiin 2 vuotta sitten ympäristön sys
teemien biofysiikan linja, joka keskittyy ympäristöongelmien kvantita
tiivisiin mallianalyyseihin. Tällä linjalla koulutetaan asiantuntiloi
ta, jotka hallitsevat luotettavan mittaustelmiikan, mittaustulosten
nykyaikaisen käsittelyn (muunkin kuin tilastollisen), biosysteemien,
mallien ja analogioiden sekä näiden dynamiikan tarkastelumetodiikan.
Yhtenä tavoitteena on optimointi sallitun saastumistason ja yhteislwn
nan taloudellisen toimintakyvyn välillä.

VOIMAVAIAT

Toimitilat ovat riittävät (900 m2) ja asianmulcaiset.

Laitoksen vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu professori, yliassistentti
(syksystä 1983 lähtien), assistentti, kokopäiväinen tuntiopettaja,

laboratoriotelmikko, useita osa-aikaisia tunti- ja erikoisopettajia sekä

kolme dosenttia. Ulkopuolisella rahoituksella työskentelee seitsemän

ins inööriä ja yhdeksän avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa (ei sisällä

toimistohenkilökuntaa). Lisäksi laitoksen tutkimus- ja kehitysprojek

teissa työskentelee tällä hetkellä 12 opiskelijaa. Ympäristön laskenta

mallien ja mittalaitteiden kehittelyn parissa työskentelee edellä mai

nituista henkilöistä neljä insinööriä ja tekuikkoa sekä kaksi opiske

lijaryhmää. Yhtenä suurimmista ongelmista laitoksella pidetään vaki

tuisen henkilökunnan vähyyttä, mikä on tutkimusten ja laitekehitystöi

den jatkuvuuden kannalta haitallista.

Laitoksessa on ympäristön systeemien mittausmenetelmien ja mittauslait

teiden kehitystyössä ja aineiston käsittelyssä sekä ympäristömallien

kehittelyssä, mallien simuloinnissa ja biodynamiikan tarkasteluissa tar

vittavaa keskeistä laitteistoa:
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pöytätietokone (HP 9835 A) oheislaitteineen

signaalianalysaattori (HP 5420 A)

yleiskäyttöinen analogiatietokone

fysikokemiail inen mittauslaitekalusto (mm. massaspektrometri)

ultrasentrifugi

tietokonepohj ainen partikkelikokoanalysaattori, -potentiaa

lianalysaattori ja soluj ännitemittauslaitteisto.

LaitosmäärärahavUodeflel983 on 112 000 mk. Ulkopuolisia tutkimusvaroja

on 115 000 mk. Ympäristöntutkimukseen voidaan käyttää noin 15 000 mk.

Yleensä ympäristöasioihin liittyvät tutkimuksen tehdään ulkopuolisista

toimeksiannoista.

TUTKIMUSTOIMINTA

Varsinaista ympäristöntutkimusta on rahoituksen vähäisyyden vuoksi

toistaiseksi tehty vain opetustoimintaan ja opinnäytteisiin liittyen.

Pääosa varsinaisesta tutkimustoiminnasta on kohdistunut mittauslait

teiden kehittämiseen.

Ympäristön systeemien alalta on valmistunut kaksi opinnäytetyötä.

Tekeillä on erääseen Pohjanmaan jokeen liittyvä pro gradu-tutkielma.

Suunnitteilla on utrn. biohydrosimulaattorin kehittäminen.

Tietokonejärjestelmiä käytetään hyväksi sekä mittaustelmiikassa että

tulosten käsittelyssä.

Laitoksen omalla alallaan tarjoamat jatkokoulutusmahdollisuudet ovat

hyvät.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYO

Yhteistyötä on tehty lähinnä teollisuuden kanssa. Oulun vesipiirin

kanssa on yhteistyö aluillaan.



322

Eri tasoilla tapahtuvaa yhteistyötä pidetään tärkeänä. Esimerkiksi
toisiaan täydentävät laitokset tulisi koordinqida toimivaksi koko
naisuudeksi.
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9 OULUN YLIOPISTO

9.2 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

9.2.2 EUUNTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Laitoksessa on ekologis-morfologinen ja fysiologinen jaos sekä eläin

museo. Ekologinen ja fysiologinen tutkimustoiminta kohdistuu pääasiassa

hyönteisiin, lintuihin ja nisäkkäisiin sekä vesieliöstöön. Ympäristön-

tutkimus ei ole keskeisellä sijalla laitoksen toiminnassa.

VOIMAVARAT

Laitos toimii tällä hetkellä kolmessa paikassa, mutta muuttaa kokonai

suudessaan Linnanmaalle vuonna 1984, jossa on erinomaiset tilat.

Laitoksessa on 19 akateemista ja 16 avustavaa (sisältää viisi tilapäistä

tuntiopettajaa) henkilöä. Ulkopuolisella rahoituksella työskentelee

25 henkilöä. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 1 .5 htv.

Laitoksella on käytettävissä tiedekunnan yhteinen kaaripiasmaemissio

spektrometri. Eläintieteen laitos voi tarvitessaan käyttää muilla lai

toksilla olevia laitteita, mm. erilaisia spektrometreja.

Laitosmääräraha oli vuonna 1982 147 000 mk ja ulkopuolisia tutkimus-

varoja oli käytössä 75 000 mk. Ympäristöntutkimukseen käytettiin

5 000 mk.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ympäristöntutkimukseksi luokiteltavaa sisältyy lähes kaikkeen tutkimus-

toimintaan. Selvimmin ympäristöntutkimuksen piiriin kuuluvat tutkimuk

set, jotka koskevat vierasaineiden esiintymistä eläimissä. Joihinkin
tutkimuksiin liittyy menetelmäkokeiluja, ja jotkut ovat enimmäkseen

seurantaa. Laitoksella tehdään seuraavanlaisia ympäristöntutkimuksia:
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Perämeren norpan populaation tila ja vierasainepitoisuudet

(työtä tehty laitoksella vuoteen 1920 asti)

nilviäisten elohopeapitoisuudet Oulun edustan merialueella

kaloj en e’ ohopeapitoisuuden seuranta

happamoituminen ja kalasto

ympäristömyrkkyjen vaikutus kalasääsken lisääntymiseen

riskilä, lapintiira, merikotka ja ympäristömyrkyt

PCB:n vaikutus kyyhkyn hormonitasapainoon

raskasmetallien (Cd, P5, Zn) kerääntyminen minkin maksaan ja

munuais i in

jäniksen raskasmetallipitoisuudet (Cd, Hg, Pb) Oulussa

peltopyy ja oravanpesät bioindikaattoreina

saukon kohtalon kartoitus

muuttohaukan ja kotkan ravinnon koostumuksen alueellinen ja

ajallinen seuranta; jatkotutkimuksena saaliseläinten raskas

metallipitoisuudet

Tutkimustulosten käsittelyssä käytetään hyväksi yliopiston tarjoamia

atk-palveluita.

Ympäristöntutkimuksen osuutta ei eläintieteen laitoksella voida nykyi

sestä oleellisesti lisätä lähinnä siitä syystä, että laitos ei voi

osoittaa tähän tarkoitukseen nykyistä enempää henkilöresursseja (laite-

kapasiteettia olisi riittävästi). Koska Oulun yliopisto on ns. alueyli

opisto, siihen kuitenkin kohdistuu tutkimuspaineita myös yrnpäristöntut

kimuksen alalta.

Jatkokoulutus tähtää ensisijaisesti perustutkimuksen hallintaan. Suun

tautuminen ympäristöntutkimukseen riippuu tutkijan omasta mielenkiin

nosta. Lähes kaikissa laitoksen tutkijanviroissa (tuntiopettajat mukaan

lukien) on tällä hetkellä tohtoritasoiset henkilöt, mikä merkitsee

j atkokoulutusmahdoll isuuksien vähentymistä.
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTtI

Ympäristöntutkimuksen alalla yhteistyötä tehdään Oulun yliopiston

kemian laitoksen (jäniksen raskasmetallipitoisuudet), Kuopion korkea

koulun ja Jyväskylän yliopiston (lintutukimukset) kanssa.

flyljetutkimusta tehtiin tiiviissä yhteistyössä Ruotsin luonnontieteel

lisen museon kanssa (ko. tutkija nykyään Joensuun korkeakoulussa),

PCB:n vaikutusta tutkitaan yhdessä Liegin yliopiston (Belgia) ja

Rutgersin yliopiston (USA) kanssa.

Laitos pitää tarpeellisena eri tutkijaryhmien välisen yhteistyön ke

hittämistä. Esimerkkeinä kehittämiskohteista laitos mainitsee seuraa

vat:

alueellisesti laajojen tutkinusten kustannuksien minimoimi

nen tehostamalla yhteistyötä eri alueilla sijaitsevien tut

kimusyksiköiden välillä

tutkimusaineiston toimittaminen parhaat voimavarat omaaville

yksiköille; tällöin tutkimukset saataisiin alueellisesti

kattavimniksi eli voitaisiin käsitellä enemmän näytteitä

ilman, että kustannukset oleellisesti kasvaisivat

vaativien ja kalliiden määrityksien keskittäminen yhteen

palveluluonteista toimintaa harjoittavaan, hyvin varustet

tuun yksi1dcöön

ympäristöntutkimuksista tiedottamisen tehostaminen, jotta

päällekkäistä tutkinustoimintaa voitaisiin entistä paremmin

välttää

perustutkijoiden ja viranomaisten välisen yhteistoiminnan

lisääminen ja tutkimustulosten hyödynnettävyyden parantaminen
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9 OULUN YLIOPISTO

9.2 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

9.2.3 FYSIIKAN LAITOS

TUFKIMUSALA

Ympäristöntutkimus ei ole toistaiseksi kuulunut laitoksen tutkimustoi

minnan piiriin. Muun tutkimustoiminnan ohella on kuitenkin syntynyt

ajatus ilman saasteiden mittaamiseen soveltuvan IR-laitteen kehittämi

sestä.

VOIMAVARAT

Laitoksen vakinaiseen tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluu kaksi

professoria, kolme apulaisprofessoria, kaksi yliassistenttia, 16 assis

tenttia sekä yhdeksän dosenttia. Lisäksi laitoksella työskentelee vuon

na 1983 kolme Suomen Akatemian palkkaamaa tutkija. Erityisesti ympäris

töntutkimukseen keskittyviä henkilöitä ei ole.

TUTKIMUSTOIMINTA

Fysiikan laitoksella aiotaan vuoden 1983 aikana aloittaa tutkimus, joka

tähtää infrapuna-alueella toimivien interferometrien soveltamiseen

ilman saasteiden mittaamiseen. Tavoitteena on kehittää nopea ja herkkä

interferometrinen infrapunalaite, jolla voidaan jatkuvasti seurata ja

mitata ilmassa olevia pitoisuuksiltaan pieniä kaasumääriä.
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9 OULUN YLIOPISTO

9.2 LIDNI’UNTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

9.2.4 GEOFYSIIKAN LAHOS

TUTKIMUSALA

Geofysiikan laitoksella kehitetään mm. maa- ja kallioperän rakenteiden

geofysikaalisia tutkimusmenetelmiä, joita voidaan käyttää maa-aines-,

pohjavesi- ja mineraalivaroj en kartoituksessa.

VOIMAVARAT

Laitoksen tilat soveltuvat hyvin opetukseen ja perustutkimukseen.

Laitoksessa on professori, apulaisprofessori, kaksi assistenttia, pää

toiminen tuntiassistentti, laboratorioinsinööri, seismologi sekä muu

tamia proj ektivaroin työskenteleviä henkilöitä.

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 49 000 mk. Erityisiä kenttätutkimus

varoja ei ole.

Laitoksessa on maapeitteen rakenteen määrittämiseen, maa-ainesten ja

pohj aveden esiintymisen kartoitukseen soveltuvia maavastusmittareita,

maapeitteen rakenteen määrittämiseen soveltuva vasaraseismografi sekä

VLF-R-ndttareita, joita yhdessä em. laitteiden kanssa käytetään niin.

pohjavesikerroksen paksuuden sekä ruhjeiden seuraamiseen.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksella ei tehdä varsinaista yinpäristöntutkimusta. Tutkimus tuottaa

kuitenkin tietoa, jota voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi myös ympä

ristöntutkimuksissa.

Meneillään olevista tutkimuksista mainittakoon seuraavat: sähköisten me

netelmien soveltamismahdollisuudet maapeitteen rakenteen (mm. moreeni

muodostuniat) selvittämisessä sekä muodostumien rajaaminen kaukokartoi

tuksen avulla.
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Laitos suhtautuu periaatteessa myönteisesti ympäristönsuojelua edistä
viin tutkimushanldceisiin, joihin se ei kuitenkaan ole voinut suunnata
voimavaroja.

Tutkimusten tulokset julkaistaan alan kansainvälisissä lehdissä sekä
laitoksen omassa raporttisarjassa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTU

Sovellutustutldmuksia tehdään maapohja- ja pohjavesitutkimuksia sekä
malmien ja mineraalien etsintää suorittavien laitosten ja yhtiöiden
kanssa.

Laitos on vilkkaassa yhteistyössä useiden ulkomaisten laitosten kanssa
ja osallistuu kansainvälisiin tutkimusprojekteihin ja kokouksiin.
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9 CXJLUN YLIOPISTO

9.2 LUONNOWTIETEELLINEN TIEDEKUWA

9.2.5 GEOLOGIAN LAITOS

TUKIMUSALA

Geologian laitoksen tutkimustoiminnasta osa liittyy ympäristöntutkimuk

seen. Laitoksella on valmiudet tehdä niin. pohjavesiin, soihin, turpee

seen ja harjuihin liittyviä tutkimuksia sekä muodostumakohtaisia selvi

tyksiä.

VOIMAVARAT

Laitos toimii uusissa ja asianmukaisissa tiloissa.

Laitoksen vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu 18 henkilöä. Ulkopuolisella

rahoituksella työskenteleviä on 12. Ympäristöntutkimukseen käytetään

3 htv.

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 112 000 mk. Ulkopuolisia tutkimusvaroja

on vuosittain noin 1 Miik, josta ympäristöntutkimuksen osuus noin

50 000 mk. Ympäristöntutkimukseen käytetään vuosittain yhteensä noin

150 000 mk, jos palkat huomioidaan.

TUI’KIMUSTOIMINTÄ

Tällä hetkellä on meneillään seuraavat ympäristöntutkimukset:

- jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat, niiden ominaisuudet ja

moninaiskäyttö (Suomen Akatemia)

- suojelunalaiset geologiset kohteet Pohjois-Suomessa

Kaikki aineistot käsitellään sekä tulokset talennetaan atk:ä hyväksi-

käyttäen.
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYtJ

Kansainvälistä yhteistoimintaa ylläpidetään osallistumalla konferens
seihin ja symposiumeihin (järjestetään myös itse).
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9 OULUN YLIOPISTO

9.2 LI1)N’K)NTIETEELLINEN TIEDEKUWTA

9.2.6 KASVITIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Kasvitieteen laitoksen tutkimustoiminnan piiriin kuuluu niin. ilmansuo

jelu, vesiensuojelu ja uusiutuvat luonnonvarat. Tällä hetkellä tutki

mus on painottunut lähinnä ilmansuoj eluun ja uusiutuviin luonnonvaroi

hin.

Laitokseen kuuluu kasvimuseo ja kasvitieteellinen puutarha.

VOIMAVARAT

Laitos toimii vuoden 1983 loppuun asti väliaikaisissa tiloissa, minkä

jälkeen laitos siirtyy uusiin ja asianmukaisiin tiloihin Linnanmaalle.

Kasvitieteellinen puutarha, koekentät ja tutkimusalueet sijaitsevat

Linnanmaan välittömässä läheisyydessä.

Laitoksessa on kaksi professoria, kaksi apulaisprofessoria, kuusi assis

tenttia ja seitsemän avustavaan henkilölwntaan kuuluvaa. Laitoksen kuu

desta dosentista viisi on ympäristöntutkimuksen alalta. Kasvimuseossa

ja kasvitieteellisessä puutarhassa on yhteensä kolme akateemista hen

kilöä ja kahdeksan avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa. Tutkimuksen tila

päisissä avustustehtävissä työskentelee keskimäärin 20 henkilöä vuosit

tain. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 11 htv.

Laitoksella on mm. seuraavat laitteet ja laitteistot:

atomiabsortiospektrometri (2 kpl)

spektrofotometrej ä

kaasukromatografi 1 isävarusteineen

ultrasentrifugi

ultramikrotomi

märkäpolttolaitteet
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fluoresens s imikroskoopp i

URAS-kaasuanalysaattori lisälaitteisto ineen

kasvatuskaappeja (2 kpl)

Lisäksi laitos voi käyttää yliopiston yhteisiä laitteita, joista

ympäristöntutkimuksen kannalta tärkeimmät ovat:

- kaariplasmaemiss iospektrometri

- röntgenfluoresenssilaitteistot (3 kpl)

- elektronimikroskoopit (SFIvI, STEM, TEM)

- mikroanalysaattorit

Linnanmaalla laitos tulee saamaan käyttöönsä mm. uusia kliimahuoneita.

Laitosmääräraha on vuosittain noin 250 000 mk (laitos ja puutarha).

Ulkopuolisia tutkimusvaroja oli vuonna 1982 noin 250 000 mk. Ympäris

töntutkimukseen käytetään vuosittain 100 000 - 140 000 mk. Tilaustut

kimuksista kertyy noin 25 000 uilc vuodessa. Palvelu- ja yhteistyötutki

muksia voitaisiin ottaa vastaan nykyistä enemmän. Laskutus tapahtuu

omakustannusperiaatteella.

TUTKIMUSTOIMINTA

Vuonna 1982 laitoksessa oli meneillään seuraavanlaisia ympäristöntutki

mulcsia, joista monet aihepiirit ovat olleet tutkimuksen kohteina jo

useita vuosia:

- kaukokulketuneiden rikkiyhdisteiden leviäminen metsäympäris

töissä Suomessa ja Puolassa

rikkiyhdisteiden leviäminen ja vaikutukset metsien kasvuun

Uudenmaan ja Hämeen lääneissä

happamuuden lisääntymisen vaikutukset metsämäahan

savukaasujen vaikutus metsän kasvuun

ilman epäpuhtauksien vaikutus metsämarjojen laatuun

jäkälien käyttö ilmansaastetutkimuksissa

ilmansuojelun biologisten tarldcaihunenetelmien kartoitus

ympäristöanalyyseissä käytettävien menetelmien kehittäminen

rehukaalien keräämät polysykiiset aromaattiset hiilivedyt

Porvoon maalaiskunnassa
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sienten raskasmetallitutkimus Oulussa

metsälannoituksen vaikutukset sienisatoon

Kristiinankaupungin höyryvoimalaitoksen ympäristön tutkimus

vaara-alueiden lakimetsien ja soiden tutkimus

subarktisten tunturikoivikoiden ekologia ja käyttö

metsänrajatutkimukset

luonnontilaisten suoj elualueiden tutkimus

uhanalaisten kasvilaj ien tutkimus

luonnonsuoj eluarvoj en määräämisessä tarvittavien menetel

mien kehittäminen.

Laitoksella on näytepankki omia tarpeita varten. Tulosten käsittelyä

varten laitoksella on yliopiston atk-keskukseen yhteydessä oleva tieto

konepäte. Kasvimuseon näytteistä on olemassa atk-tiedosto.

Laitoksella on oma monistesarja “Oulun yliopiston kasvitieteen laitok

sen monisteita” ja julkaisusarja “Äquilo ser. Botanic&’. Väitöskirjat

julkaistaan yleensä yliopiston sarjassa “Acta Universitatis luluensis”.

Ympäristötieteelliseen jatkokoulutukseen osallistuu vuosittain 3-4 filo

sofian kandidaattia. Tällä hetkellä ympäristöntutkimusta tekee kuusi

jatkokoulutettavaa FK- tai FL-tasoista tutkijan. Erityitsiantuntemusta

vaativat tilaustutkimukset voitaisiin toteutta jatkokoulutusohj elmien

yhteydessä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YFTTEISTY5

Kansallisella tasolla yhteistyössä on oltu nun. Oulun yliopiston kemian

laitoksen, maa- ja metsätalousministeriön, sisäasiainministeriön, Metsän-

tutkimuslaitoksen, vesihallituksen, metsöhallituksen, Ilmatieteen laitok

sen sekä teollisuuslaitosten (esim. Imatran Voima Oy, Rautaniukki Oy,

Kemira Oy) kanssa.

Suurin osa ulkomaisesta yhteistyöstä tapahtuu pohjoismaisella tasolla.

Tärkeiiwnät yhteistyökumppanit ulkomailla ovat Statens Naturvärdsverk
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Pohjoismaiden ministerineuvosto, Nordisk Kollegium för Ekologi,

IUFRO:n asiantuntijaryhmät, Nordisk OIKOS-föreningen, Nordisk förening

för växtfysiologi, ECE:n asiantuntijaryhmät sekä Landesanstalt fiir

Inmiisionschultz des Landes Nordheim-Westfalen.
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9 OULUN YLIOPISTO

9.2 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

9.2.7 M4ANTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Maantieteen laitoksen tutkimustyö keskittyy Pohjois-Suomeen ja kohdistuu

usein ympäristökysymyksiin ja luonnonvaroihin.

VOIMAVARAT

Laitoksella on erilaisia ympäristöntutkiinukseen soveltuvia laboratorio-

tiloja (maalaj i-, turve-, vesi-, ilmakuva- ja valokuvalaboratorio) sekä

Oulujärven tutkimusasema, missä on vesientutkimuslaboratorio.

Laitoksella työskentelee noin 30 henkilöä, joista noin puolet tutkijoita.

Ympäristöntutkimukseen suuntautuneita tutkijoita on kolme, joiden lisäksi

on muutama ulkopuolisen rahoituksen turvin ympäristöntutkimuksen parissa

työskentelevä opiskelija. Ympäristöntutkimukseen käytettävä työpanos on

arviolta 7 htv.

Ynpäristöntutkimukseen soveltuvia laitteita ovat mm. erilaiset kartoitus

kojeet ja kairauskalustot, sukelluslaitteistot, vetypalloilmakuvausvarus

tus ja säähavaintolaitteistot. Laboratoriossa on nuil. spektrometri ja

kalorimetri. Tutkiinusasemalla on tutkimusalus livari, jossa on omat lait

teistonsa.

Ympäristöntutkimuksia tehdään ulkopuolisella rahoituksella (lähinnä

kunnat), jota on käytettävissä muutamia kymmeniä tuhansia markkoja vuo

dessa.

TUTKIMUSTOIMINTA

Suurin osa laitoksen ympäristöntutkimuksista tehdään lulujärven tutkimus-

asemalla, missä on meneillään laaja tutkimuskokonaisuus Oulujärven sään

nöstelyn vaikutuksista veteen ja rantoihin. Laitoksen muista tutkimus-
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hankkeista ympäristöntutkimuksen piiriin kuuluvat Pohjois-Suomen soiden
moninaiskäyttötutkimukset ja Limingan luonnonvaratutkimukset. Tutkimus
Oulun ilman laadusta on alkuvaiheessa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYt5

Ympäristöntutkimuksen alalla ei ole ollut yhteistyötä muiden tutkimus
yksiköiden kanssa.
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9 OULUN YLIOPISTO

9.3 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

9.3.1 PROSESSITEKNIIKAN OSASTO

TUTKIMUSAIA

Prosessitekniikan osaston tutkimustoiminta kohdistuu fysikaalisiin,

kemiallisiin ja mekaanisiin yksikköprosesseihin sekä niiden sovellu

tuksiin teollisuudessa, prosessien matemaattisiin malleihin, säätöön

ja automaatioon, teollisuustalouteen ja tuotannonohjaukseen.

Keskitettyä ja koordinoitua ympäristönsuojelualan tutkimusta osastossa

ei ole. Toimintaan liittyy kuitenkin ympäristöntutkimuksen kannalta

huomioiiarvoisia osa-alueita erityisesti teollisuuden poisteiden puhdis

tusprosessien kehittämisessä.

VOIMAVARAT

Toimitilat (nettopinta-ala 6 000 m2) ovat melko uudet ja tutkimustyöhön

sopivat. Osastolla on useita tutkimuksessa tarvittavia erikoistiloja

(mm. koehalli ja erikoislaboratorioita).

Osastossa on viisi professoria, apulaisprofessori, viisi yliassistent

tia, 11 assistenttia, viisi laboratorioinsinööriä, informaatikko sekä

16 avustavaa henkilöä. Lisäksi osastolla työskentelee noin 50 tilapäistä

henkilöä, joista suurin osa on ulkopuolisin varoin palkattuja tutkijoita.

Osastossa ei ole ketään erityisesti ympäristökysymyksiin perehtynyttä

henkilöä. Ympäristöntutkimukseen käytetty työpanos ei ole merkittävä

eikä sitä ole erikseen arvioitu.

Ympäristöntutkimuksen kannalta huomionarvoisia laitteita ovat eräät ana

lysaattorit ja aineensiirtokolonnit. Aineensiirtokolonneja voidaan käyt

tää tutkittaessa mahdollisuuksia poisteiden puhdistamiseen erilaisilla

fysikaalisilla aineensiirtoprosesseilla (absoptio, adsorptio, strippaus,

uutto, tislaus). Analysaattoresta mainittakoon:
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kaasukromatografit

atomiabsorptiospektrometri

NO-, S02-, Cl-, Cc-analysaattorit

Polarox-valkaisukemikaal ianalysaattori

UV-VIS-spektrofotometri

Laser-Zee-meter- zetapotent iaal imittari
Coul ter-Counter-raekokoanalysaattori

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 261 000 mk. Ulkopuolista rahoitusta on
saatu mm. Suomen Akatemialta, työvoimaministeriöltä, kauppa- ja teolli
suusministeriöltä, eri säåtiöiltä ja teollisuudelta.

Tilaustutkimuksia ei yinpäristöntutkimuksen alueella ole sanottavasti
suoritettu. Tilaustutkimusten tekoa rajoittaa lähinnä tähän tarkoitukseen
käytettävissä olevan henkilökunnan puuttuminen. Tutkimusten aihepiiri
on pyritty valikoimaan osaston intressien mukaisesti.

TUTKIMUSTOIMINTA

Suuri osa uusien prosessien kehittämiseen ja entisten parantamiseen
tähtäävästä tutkimuksesta vaikuttaa välillisesti teollisuuden ympäris
tölle aiheuttamaan kuormitukseen. Välittömästi ympäristönsuojelua pal
veleva tutkimus liittyy pääasiassa jätevesien ja poistokaasujen puhdis
tukseen. Ympäristönsuojelwi kannalta merkittävimpiä tutkimuskohteita
ovat olleet fysikaaliset ja mekaaniset erotusprosessit, kaasumaisten
poisteiden puhdistamiseen liittyvät kemialliset prosessit sekä bioke
miallisten prosessien (Pekilo-prosessi) automaatio.

Suurin osa tutkimuksista on suoritettu opimnäytetöinä teollisuuden toi
meksiannosta.

Vuosina 1981-1982 on valmistunut seuraavat tutkimukset (lisensiaatti- ja
diplomitöitä):

rikkidioksidin ja rikkivedyn välinen reaktio vaahtokolonnissa

sulfaattisellutehtaan savukaasuemissioiden valvontaj ärj estel
män kehittäminen ja ympäristöilman epäpuhtauksien alkuperän
selvittäminen
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tutkimus typpihappotehtaari NO-päästöjen pienentämismahdol

lisuuksista

selvitys savukaasun analysointiin perustuvan mittausnnetel

män soveltuvuudesta kattilan kunnon ja polttoaineen laadun

tarkkailuun

pasutuskaasun jäihdytys ja rikkihapposwam muodostuminen

elohopean poistamiseksi kaasufaasista

soodakattilan savukaasupuolen turvallisuuden valvonta ja

soodakattilan käyttöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät

jatkuvatoiminen kivihiilikattilan lentotuhkan hiilipitoi

suuden mittaus

Tällä hetkellä on meneillään mm. seuraavat tutkimukset:

- rikastamojätteiden hyväksikäyttö

- metsäteollisuuden mekaanisten selkeyttämöjen toimivuus

- j ätevesikuonnituksen pienentäminen sulfaattisellutehtaassa

prosessitelmisin keinoin

- lyijyn erottaminen jätevedestä

- kemiallisen adsorptioprosessin tutkimus

- biokemiallisia prosesseja koskeva selvitystyö

- Pekilo-prosessin tekuiseen kehittämiseen ja käytön tarkkai

luun liittyvien informaatiojärjestelmien parantaminen

Suunnitteilla on tutkimus kalkin käytön tehostanisesta sellutehtaiden

jätevesien käsittelyssä.

Ympäristönsuojelua välittömästi palvelevan tutkimuksen osuus ei suunni

telmien mukaan tule lähivuosina oleellisesti kasvamaan. On kuitenkin

mahdollista, että biotekaisten prosessien sovellutukset tulevat entistä

enemmän esille.

Tutkimustulokset löytyvät pääasiassa osaston kirjastossa säilytetyistä

opinnäytetöistä. Tuloksia ei ole taltioitu keskitetysti niin, että ne

olisivat helposti hakusanoittain löydettävissä. Kaikki julkaisut luetel

laan muutaman vuoden välein ilmestyvässä teoksessa “Luettelo Oulun yli

opistossa tehdyistä tutkimuksista” sekä vuosittain yliopiston toiminta

kertomuksessa.
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Osaston jatkokoulutusohjelmassa ei ole pysyvää ympäristönsuojelun ope

tusta. Tältä alalta on järjestetty muutama vuosi sitten lisensiaatti-

seminaari, jossa keskityttiin lähinnä kaasumaisten poisteiden ja jäte

vesien puhdistusprosesseihin.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISfl’t3

Yhteistyössä on oltu lähinnä kotimaisen teollisuuden kanssa. Yhteistyön

kehittämismahdollisuuksia on varmaankin olemassa. Käytännön toiminta-

muotoja ei ole tässä mielessä kartoitettu.
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10 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU (TTIU()

TOIMWTAPERIMTI’EET

Tampereen teknillisen korkeakoulun tehtävänä on antaa ylintä tekniikan

ja arkkitehtuurin opetusta, suorittaa alan tieteellistä tutkimustyötä

ja tuotekehittelyä sekä muutenkin edistää teknistieteellistä kehitystä

(Laki Tampereen teknill isestä korkeakoulusta 440/72, 1 §). Korkeakoulu

on valtion omistama ja opetusministeriön alainen sisäisen itsehallinnon

omaava laitos.

Opetuksen ja hallinnon perusyksiklcö on osasto, jossa toimii useita

laitoksia. UKK:ssa on arkkitehtuurin, konetekniikan, rakennustelmiikan

ja sähkötelmiikan osastot sekä hallintovirasto, kielikeskus, kirjasto

ja laskentakeskus. Hallintoa hoitavat korkeakoulun hallitus, rehtori

ja hallintovirasto. Osastoja johtavat osastoneuvostot ja osastonjohta

jat. Kielikeskuksen, kirjaston ja laskentakeskuksen johdossa ovat johto

kunta ja yksikön johtaja. Opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta sekä

opiskelijat osallistuvat hallintoelinten työskentelyyn.

TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

UKK:n toimitilat (yhteensä noin 33 000 m2) sijaitsevat Tampereen Her

vannassa. Näissä tiloissa toimivat tällä hetkellä myös Valtion teknil

lisen tutkimuskeskuksen Tampereella sijaitsevat yksiköt. Korkeakoulun

toimintapuitteet parantuvat oleellisesti kolmannen rakennusvaiheen

valmistuessa vuonna 1983.

UKK:sta annetun lain 2 §:n mukaan korkeakoulun laitoksia voidaan tar

vittaessa sijoittaa myös muille paikkakunnille.

Ympäristöntutkimuksen edellytykset paranevat entisestään, kun rakennus-

osasto saa uudet ajanmukaiset tilat kolmannen rakennusvaiheen valmis

tuessa. Esimerkiksi vesitekniikan laitos saa silloin täydellisen tutki

mus- ja opetuslaboratorion vesi-, jätevesi- ja lietetutkimuksiin.
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Henkilöstö

TTKK:n palveluksessa työskentelee päätoimisesti noin 450 henkilöä, joista

vakituisia yhteensä 279 ja loput tilapäisiä (projektihenkilökuntaa,

diplomityöntekijöitä ja virastotyöntekijöitä). Oheisessa taulukossa on

esitetty vakituisten virkojen jakautuminen osastoittain sekä niiden

laitosten valcinainen henkilökunta, joiden tutkimustoiminnasta osa suun

tautuu tai ainakin voisi resurssiensa puolesta suuntautua ympäristöntut

kimukseen. Tarkempi erittely ympäristöntutkimusta tekevien laitosten

henkilökunnasta on liitteenä.

UKK:n vakanss ien j akautwninen osastoittain:

Osasto tms. Kaikki Ympäristöntutkimusta
vakanssit tekevien laitosten

vakanssit

arkkitehtuurin osasto 19 4

konetekniikan osasto 81 26

rakennustekilikan osasto 35 11

s.hköteImiikan osasto 80 17

hallinto 22

kielikeskus 3

laskentakeskus 8

kirjastot 14

muuta 17

Suunnittelukaudella 1983-86 perustettaviksi ehdotetuista viroista ovat

ympäristöntutkimuksen kannalta merkityksellisirnnät maamekaniikan ja

pohjarakennuksen yliassistentin ja koneensuunnittelun laitoksen assis

tentin toimet sekä arkkitehtuurin osaston ja työsuojelun laitoksen la

boratorioinsinöörien toimet. Vesitelmiiican laitoksen saadessa UKK:n

kolmannen rakennusvaiheen valmistuttua uuden laboratorion, vahvistuvat

henkilöresurssit myös mikrobiologian ja kemian alalla.

Laitteet

Ympäristöntutkirnuksissa käytettäviä laitteita ovat min.:

- ympäristösimulaattori, joka kuvaa Pienoismalleja mittakaavan

mukaiselta silmänkorkeudelta (suunnitteluperusteet)
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mekaanisten värahtelyjen mittaus-, kalibrointi- ja analy

sointilaitteet (konesuunnittelu)

läpivalaisuelektronimikroskooppi ja pyyhkäisyelektroni

mikroskooppi, johon on kytketty mikroanalysaattori (mate

riaalioppi)

ilmaolosuhteiden (limpötila, suhteellinen kosteus, ilman

virtaus), melun ja valaistuksen mittauksissa käytettävät

mittalaitteet (työsuoj elu)

laitteistot maa- ja kallioperän tekniseen, geologiseen ja

hydrologiseen tutkimukseen

maahiukkasten ominaispinta-alan määrittelylaitteisto

kemiallinen, biokemiallinen ja mikrobiologinen analytiikka

veden, jäteveden ja lietteiden tutkimiseen

kaasukromatografi

hiilianalysaattori kokonais- ja orgaanisen hiilen määrityk

seen

j ätebiologisten puhdistusprosessien simulointilaitteisto

(vesihuoltotekniikka)

elektronispektrometri-diffraktometri (fysiikka)

kaiuton ja kaiullinen huone

melumittauskalustoa (mittaustekniikka)

laitteet savukaasujen kiintoainepitoisuuden, NO:n, 02:n,

CO:n ja C02:n mittaamista varten (lmpötekniikka)

Määrärahat

Opetus- ja tutkimustoimintaa rahoitettiin vuonna 1981 valtion budjetti-

varoin 33 Mmk:lla. Ulkopuolista tutkimusrahoitusta oli yhteensä yli

12 Mmk, josta kauppa- ja teollisuusministeriöltä, Suomen Akatemialta ja

muilta valtion laitoksilta sekä lahjoituksina eri liikelaitoksilta noin

7 Mmk (osa rahoituksesta jakaantuu usealle vuodelle) ja maksullisesta

palvelutoiminnasta yli 5 Mmk. Ulkopuolisen rahoituksen määrä kaksinkertais

tui edeJliseen vuoteen verrattuna. Suunnittelukaudella 1983-86 ulko

puolelta vuosittain hankittava rahoitus tulee nousemaan lähelle 20 Mmk:aa.
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TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHITT?NISTARVE

Ympäristöön kohdistuvia tutkimuksia tehdään seuraavilla laitoksilla:
suunnitteluperusteet, koneensuunnittelu, työsuojelu, maamekaniikka ja
pohj arakennus, rakennusgeologia, vesitelmiikka, fysiikka sekä mittaus
tekniikka.

Suunnitteluperusteiden laitos

Suunnitteluperusteiden laitoksella ympäristöntutkimuksiksi luokiteltavia
tutkimuksia ovat:

- asuinympäristön laatua selvittävät tutkimukset, erityisesti
ympäristöpsykologia

- havainnointilaitteilla tapahtuva ympäristön sirnulointi pie

noismalleja apuna käyttäen

Koneensuunnittelun 1 aitos

Koneensuunnittelun laitoksella on tutkittu mm. vesitieturbiinien vcite
luun liittyvää jokivarsien saastumista sekä tärinä- ja meluongelmia.

Materiaaliopin laitos

Materiaaliopin laitoksella ei ole toistaiseksi tehti ympäristöasioita
sivuavaa tutkimusta, mutta siellä oljsi mahdollista tutkia esim. sitä,

miten sopivilla materiaalivaliimoilla voitaisiin ehkäistä ympäristö-

haittoja.

Työsuojelun laitos

Työsuojelun laitoksella on paneuduttu lähinnä teknisten järjestelmien

turvallisuuskysymyksiin, joten pitkäaikaisia ympäristöhaittoja tutki

mukset eivät koske. Lähin ympäristöntutkimusta sivuava tutkimuskohde

ovat räjähdykset ja niistä ympäristölle aihutuvat haitat. Tulevaiuudessa
aiotaan painottaa entistä enemmän työhygienian opetusta ja tutkimusta.

Laitoksen resurssit ovat nykyisellään vaatimattomat, mutta ympäristön

suojelun tutkimusta ja opetusta pidettäisiin kuitenkin tervetulleena

hankkeena.
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Maamekaniikan ja pohjarakennuksen laitos sekä rakengeologian laitos

Näillä laitoksilla on yhdessä suoritettu mm. seuraavat ympäristöntutki

mukseen liittyvät tutkimukset ja selvitykset:

veden liikkeet kalliossa ja maaperässä

- öljyn leviäminen maaperässä

sora- ja pohjavesivarojen inventointeja

turvevarojen inventointeja ja soiden kuivatuskysymysten

selvitys

- vesistöjen pohjasedimenttien tutkimus tarkoituksena selvit

tää vesistöjen tilaa eri aikakausina

- ilmakuvien käyttö vesistöjen tilan tutkimisessa

- lukuisia tutkimuksia teollisuuden eri jäteaineiden käyttö

kelpoisuuden ja käsittelytapojen selvittämiseksi

- Suomen Ongelmajäte Oy:n ongelmajätelaitoksen maarakennus

töiden valvontaa

- maisemanhoito vesistöjärjestelyjen yhteydessä

Lisäksi näillä laitoksilla on valmiudet mm. seuraavanlaisiin tutkimuk

siin:

maaperän, kallioperän,pohjavesiesiintymien, vesistöjen pohja

sedimenttien, turve- ym. geologisten esiintymien geologisiin,

geokemiallisiin, geoteknisiin ja hydrogeologisiin kenttä- ja

laboratoriotutkimuksiin

kaatopaikkojen, polttolaitosten ym. jätteitä tuottavien lai

tosten sijoituskysymysten arviointeihin sekä radioaktiivisten

jätteiden varastointikysymysten ratkaisuihin em. maapohjaan

liittyvien kysymysten kannalta

maaperän ja pohjaveden suojelutoimenpiteiden suunnitteluun em.

yhteyksissä

jäteaineiden hyväksikäytön suunnitteluun, laadun selvityksiin

ja kokeiluihin mm. rakennustarkoituksiin

niuldcojen luonnonvarojen korvaaminen toisilla rakennustoimin

nassa
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Vesitelmiikan laitos

Vesitelmiikan laitoksen pääasiallisena tutkimusaiheena on ollut jäte

veden biologinen puhdistus ja viime vuosien aikana erityisesti teolli

suuden jätevesien biologinen puhdistus. Lisäksi on tutkittu mm. hule

vesien määrää ja laatua sekä laskeuma-arvoja taajmna- ja teollisuus-

alueilla.

Vesihuoltotelmiikan laitoksella on suoritettu mm. seuraavat tutkimuspro

jektit (suluissa selvityksen pääaihepiirit):

- lämpötilan vaikutus puhdistustulokseen jäteveden pitkäilmas

tussimultaanisaostuksessa (orgaanisen aineen ja ravinteiden

poisto, lietteen tuotto)

- perunanjalostusteollisuuden jätevedet ja niiden käsittely

(toksisuus,, ravinteet, biohajoavaisuus, biomassan aktiivi

suus)

- biologinen fosforinpoisto pho-strip-menetelmällä (fosforin

kierto aktiivilietteessä)

puhtaan hapen käyttö aktiivilietemenetelmässä (orgaanisen

aineen ja ravinteiden poisto, lietteen erotettavuus, ilma!

happi)

jäteveden biologinen puhdistus matalissa lämpötiloissa

(lietteen mikro-organismit, lietteen aktiivisuus, nitrifi

kaatio, lietteen tuotto)

- hajunpuisto jätevedenpuhdistamolta (jäteveden ja lietteen

rikkiyhdisteet)

Laboratorion analyysivalmiudet ovat varsin hyvät (ks. laiteresurssit,

sivu 3).

Lämpötelmiikan laitos

Laitoksella on tutkittu palamista usean vuoden ajan. Tällä hetkellä on

tekeillä kaksi väitöskirjaa, jotka liittyvät raskaan polttoöljyn ja

turpeen polttoon. Lisäksi suoritetaan diesel-moottorin NO.-päästötutki

musta.

Mittauksien osalta laitoksella on mitattu savukaasujen kiintoainepitoi

suutta, sekä NO:n, 02:n, CO:n ja C02:n pitoisuuksia.
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Fysiikan laito

Fysiikan laitos on tehnyt työsuojeluun ja ympäristönsuojeluun liittyviä

töitä, joista voidaan mainita hitsauspölyn sisältämien oksidien sekä

vedessä olevien epäpuhtauksien mittaus (elektronimikroskooppiset mene

telmät). Parasta aikaa on Vfl:n kanssa meneillään yhteistyöprojekti,

jossa selvitetään teräksen oksidoitumista. Laitoksella pystytään mittaa-

maan mm. suodattimiin tarttuneita huoneilman epäpuhtauksia.

Mittaustekniikan laitos

Mittaustelmiikan laitoksella on tehty oppilastöinä ympäristömelututki

musta. Laitoksella voisi suorittaa myös esimerkiksi vesistöjen kartoi

tustutkimusta, sillä laitoksella on dipiomityönä tehty vesistöntutki

mussondi. Sondi tosin ei ole TrKK:n omistuksessa, foten mittauksia

varten tarvittaisiin laajahkoja valmisteluja. Myös päästömittaukset

saattaisivat kiinnostaa laitosta, mutta toistaiseksi niitä ei ole tehty.

Tutkimustul.osten käsitteiy ja infomaatiopalvelu

Laskentakeskus tarjoaa atk-alan laitteita (PDP 11/70 ja VAX 11/80 tieto

koneet, vektoriprosessori, lävityskoneita ja päätteitä) ja opastusta

niiden käytössä.

flKK:lla on maan toiseksi suurin tekninen kirjasto, jonka infrnmaatio

ja kaukopalvelua voivat myös ulkopuoliset käyttää normaalein palvelu

hinnoin.

Infonnaatiopalvelujen alueella on sui.umittelukaudella 1983-86 tarkoitus

keskittyä mm. kirjastoautomaation voimakkaaseen kehittämiseen. Tämä mer

kitsee mm. uuden pientietokoneen hankkimista kirjastopalvelun atk-sovel

lutusten hoitamiseksi. Atk-menetelmien käyttöönotto tekisi mahdolliseksi

sen, että kirjasto uudelleen ryhtyisi hoitamaan aluesuunnittelun valta

kunnallisen keskuskirjaston tehtäviä, mikä kuitenkin vaatisi vähäisiä

erillisiä henkilöresursseja.

Syksyllä 1983 aletaan julkaista lukukausittain ilmestyvää opinnäytetyö

luetteloa, josta selviää mm. tutkimuksen sisältö. Itse opinnäytetyöt

saattavat olla luottamuksellisia.
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YFfEISIYG

UMK:n lähinmiät yhteistyökumppanit ympäristöntutkimuksen alalla ovat
VTT:n työnsuojelutelmiikan laboratorio, Työterveyslaitos, tvösuojelu
hallitus ja vesihallitus.

TTKK:lla on laajaa ulkomaista yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten

tutkimuslaitosten kanssa.

Vesitelmiikan laitos suorittaa kehitysmaiden olosuhteisiin sovellettua

tutkimusta ja koulutusta. Laitos järjestää vuosina 1982-1984 jo toisen

kerran jatkokoulutuskurssin afrikkalaisille opiskelijoille, jotka suo

rittavat dipiomi-insinöörin tutkinnon. Kurssi rahoitetaan kehitysyhteis

varoin.

Ympäristöntutkimuksen alalla yhteistyö on kuitenkin toistaiseksi ollut

vähäistä, mutta sitä pyritään koko ajan laajentamaan.

ERITYISPIIRTEITÄ

Tutkimus- ja kehitystyö (mm. vesienpuhdistus) ovat suuntautuneet - ei

niinkään ympäristövaurioiden toteamiseen - kuin vaurioiden ennalta

ehkäisyyn ja jo syntyneiden haittojen poistamiseen ja vähentämiseen,

ts. on ympäristöä huoltavaa.
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LIITE

Niiden TTKK:n laitosten vaikinainen henkilökunta, joiden

tutkimustoirninnasta ainakin osa suuntautuu tai voisi suuntautua

ympäristöntutkimukseen:

Suunnitteluperusteet (arkkitehtuurin osasto)

1 professori

1 yliassistentti (1.8.82 alkaen)

1 assistentti

1 tutkimusapulainen

4

Koneensuunnittelu

1 professori

2 apulaisprofessoria

1 yliassistentti

3 assistenttia

1 laboratorioinsinööri

1 laboratorioteknikko

1 laboratoriomestari

1 toimistosihteeri

11

Materiaalioppi (konetekniikan osasto)

1 professori

2 apulaisprofessoria (toinen 1.9.82 alkaen)

1 dosentti

1 lehtori

1 yliassistentti

2 assistenttia

1 laboratorioinsinööri

1 käyttöinsinööri

1 toimistosihteeri

11

Työsuojelu (konetekniikan osasto)

1 professori

1 yliassistentti

1 assistentti

1 apulaiskanslisti

4
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Lämpötekniikka (konetekniikan osasto)

2 professori

1 apulaisprofessori

1 yliassistentti

3 assistentti

1 laboratorioinsinööri

2 laboratoriomestari

Maamekaniikka ja pohjarakennus (rakennustekniikan

osasto)

1 professori

1 assistentti

1 laboratorioinsinööri

1 laboratoriomestari

Rakennusgeologia (rakennustekniikan osasto)

1 apulaisprofessori

1 assistentti

1 laboratoriomestari

3

Vesihuoltotekniikka (rakennustekniikan osasto)

1 professori

1 assistentti

1 laboratorioinsinööri

1 laboratorioteknikko

Fysiikka (sähkötekniikan osasto)

1 professori

2 apulaisprofessoria

2 lehtoria

5 assistenttia

1 laboratorioinsinööri

1 kansiisti

12
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Mittaustekniikka (sälikötekniikan osasto)

1 professori

1 yliassistentti

1 assistentti

1 laboratorioinsinööri

1 kansiisti

5
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11 TAMPEREEN YLIOPISTO

TOIMINTAPERIAATTEEF

Tampereen yliopiston tehtävänä on edistää ja harjoittaa vapaata tutki

musta sekä antaa tieteellistä ja käytännöllistä opetusta (Laki Tampe

reen yliopistosta 445/73).

Ympäristöntutkimukseen liittyvili syventäviä opintoja ei Tampereen yli
opistossa voi harjoittaa. Ympäristöpolitiikassa voidaan suorittaa

ainoastaan approbatur-arvosana. Sosiaalipolitiikassa tosin on mahdol

lista suorittaa )rmpäristöpolitiildcaan eriytyviä opintoja myös syven

tävällä tasolla.

Yliopiston organisaatio käy ilmi oheisesta kaaviosta.

TILAT JA VOIMAVARAT

Yliopiston sijaintipaikka on Tampere.

Henkilökunnan kokonaismäärä oli 31.12.1981 381. Esimerkiksi aluetie

teen laitoksella, jonka tutkimukset sivuavat ynipäristöntutkimusta, on

kaksi professoria, yksi apulaisprofessori ja kaksi assistenttia sekä

yksi dosentti (opetusalana aluesuunnittelim luonnonmaantieteelliset

perusteet). Sosiaalipolitiikan laitoksella on ympäristöekologian do

sentti.

Yliopistoon saataneen 3-4 vuoden kuluttua ympäristöekologian apulais

professuuri.
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TIJFKIMUSTOIMII’TFÄ, TOIMINNAN SUUNTAANINEN JA KEHITTAMISTARVE

Vaikka ympäristöpolitiikan opintoja voi Tampereen yliopistossa suorit

taa vain approbatur-tasolle asti, näkyy tämän oppiaineen vaikutus kui

tenkin tutkimustoiminnassa.

Ympäristöntutkimusta tehdään ainakin hallintotieteiden (aluetieteen

aineryhmässä), sosiaalipolitiikan, kansanterveystieteen ja psykologian

laitoksilla.

Pluetieteen ja sosiaalipolitiikan tutkimus- ja opetustoiminnassa on

voimakkaasti esillä rakennettuim ympäristöön liittyvät kysymykset.

Aluetieteessä tutkimustoiminta suuntautuu:

- aluepolitiikkaa ja aluesuunnittelua palvelevaan tutkimukseen

- ihmisten elinolosuhteiden tutkimukseen (mm. hyvinvoinnin

maantiede)

- asukastoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen muotojen ja sisäl

töj en tutkimiseen (kylätoiminta, kaupunginosatoiminta)

- alueellista kehitystä eri tasoilla tarkastelevaan tutkimuk

seen.

Kaikilla näillä tutkimusalueilla ovat ympäristökysymykset jollain

tavalla mukana, lähinnä siinä mielessä, kuinka ympäristöongelmiin voi

taisiin vaikuttaa.

Läheisiinmin ympäristöntutkimukseen liittyvät hankkeet hallintotieteen

laitoksella ovat viime vuosina olleet:

- Alueellinen hyvinvointi

- Astma ongelmana - astman ja ympäristön välisten suhteiden

tarkastelu

- Kylätutkimus 76-projektin ja kaupunginosien kehittämispro

jektin yhteydessä tehty kyläkohtaisia ympäristökuvauksia

ja yleisluonteisia suunnitelmia.
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Sosiaalipolitiikan jaykologian laitosten tutkimustoiminta suuntautuu

ihmisen ja asuinympäristön välisen suhteen tutkimiseen ja kehittmi

seen (esimerkiksi Pispalan perusparannuskokeilu-tutkimus, liikenneympä

ristö, lapsi ja ympäristö jne.).

Kansantenreystieteen laitoksella tutkitaan min, ympäristön vaikutusta

tenreyteen.

ERITYISPIIRTEITÄ

Tampereen yliopiston ympäristöntutkimus lähtee yhteiskuntatieteelli

seltä perustalta. Kuitenkin luonnonympäristöön liittyvät kysymykset

ovat sovelletusti mukana useissa tutkimuksissa. Luonnontieteellistä

perustaa ei voida laajentaa opetusministeriön kielteisen kannan vuoksi.

Luonnontiedettä pyritään kuitenkin liittämään opetukseen nun. dosentuu

rien kautta.
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12 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (TKK)

TOIMIWfAPERIMUEET

Opetusministeriön alaisen Teknillisen korkeakoulun tehtävänä on antaa
ylintä tekniikan ja arkkitehtuurin opetusta ja suorittaa tieteellistä
tutkimustyötä (Laki Telmillisestä korkeakoulusta 444/52 ja

asetus Teknillisestä korkeakoulusta 72/53).

TKK pyrkii koulutuksella takaamaan yhteiskunnalle tekniikan kehitykseen
osallistuvan sekä sitä omalla alallaan tieteelliseltä pohjalta edistä
väri asiantuntij akunnan.

TKK tekee sellaista perus- ja soveltavaa tutkimustyötä, jonka tarkoi
tuksena on opetuksen tukeminen ja kehittäminen, tuotantovoimien ja

elinympäristöä kehittävän uuden teknillisen ja siihen liittyvän luon

nontieteellisen tiedon luominen sekä tekniikan yleinen edistäminen.

Annettavan opetuksen mukaan korkeakoulu jakaantuu kymmeneen osastoon:

yleinen osasto, sähköteknillinen osasto, teknillisen fysiikan osasto,
koneinsinääriosasto, puunjalostusosasto, kemian osasto, vuoriteolli
suusosasto, rakennusinsinööriosasto, maanmittausosasto ja arkkitehti

osasto. Osastot jakaantuvat laitoksiin ja laboratorioihin.

Osastojaotuksen ulkopuolella olevia yksikköjä ovat rehtorinvirasto,

kirjasto, laskentakeskus, yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus

ja kylmälaboratorio. Kirjasto toimii Suomen teknillisenä keskuskir

jastona.

Korkeakoulun hallinto-organisaatio on esitetty kuvassa 1.

TKK:n ympäristöoikeudellista tutkiimistoimintaa, jota tehdään maanmit

tausosaston kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikan laitoksella, on selvi

tetty erikseen koko TKK:a koskevan esityksen jälkeen.
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OPETAJANEUVOSTO
puheenjohtajana rehtori,
jäseninä professorit

HALLINTOKOLLEG
puheenohtajaa rehtori
jäseninä vararehtorit,
osastanjohtajat ja hallintojohtaja

—
NEUVOTTELUKUNTA

REHTORINVIRASTO
rehtori, vararehtorit,
hallintojohtaja
kolme toimistoa

ERILLINEN LAITOS

Kuva 1. Korkeakoulun organisaatio.

TILAT JA VOIMAVARAT

Tilat

Korkeakouliilla on tiloja 156 000 m2. Suunnittelukauden 1983-1986

rakennusohjelmaan on sisällytetty mm. kemian osaston laajennus sekä

vesihuoltotekniikan laboratorion ja konehallin rakentaminen.

Puunjalostusosaston selloloosatelmiikan laboratorion yhteydessä toimi

valla ympäristönsuojelutekniikan laboratorioila on käyttötiloja 750

sekä konehallitilaa 250 m2.
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Henkilöstö

Opetushenlcilöstöä oli 1.9.1980 yhteensä 529, josta tuntiopettalia 163.

Muuta henkilöstöä oli 542 henkilöä. Ulkopuolisin varoin tehtiin v. 1979

yhteensä 241 henkilötyövuotta.

Ympäristönsuoj elutelmiikan laboratorion opetushenkilöstön muodostavat

apulaisprofessori, tuntiassistentti ja 2 erikoisopettajaa. Ulkopuolisen

rahoituksen turvin laboratoriossa työskentelee 4 määräaikaista tutkijaa,

2-3 diplomityöntekijää ja 2-3 osapäivätyöntekijää.

Vesihuoltotelmiikan alueella toimii professori, assistentti, laborato

rioinsinööri sekä tutkimusapulainen.

Yhdyskuntasuunnittelun alueella toimii osittain 2 assistenttia.

Koneosastolla toimii osittain apulaisprofessori, tutkija ja 2 avustavaa

henkilöä pakokaasututkiinuksissa.

Suunnittelukaudella 1983-1986 on esitetty perustettavaksi ympäristön

suojelun prQ-fessuuri ja assistentin virka sekä vesihuoltotekäiikan

alueelle laboratorioinsinöörin virka.

Laitteet
-

Ympäristöntutkimuksessa käytettäviä laitteita ovat mm.:

Puunjalostusosasto

- n. 30 kpl laboratoriofermentoreita ja reaktoreita varusteineen

- kaasukromatografi

- 1OD-analysaattori

- liekkifotometri

valomikroskooppej a

Koneosas to

- dynainometri
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Rakennus insinööriosasto

5 kpl SAM-120 automaattinäytteenottimia

Kemian osasto

- atomiabsorptiospektrometri

röntgenfluoresenssil aitteisto

kipinherätysmassaspektrometri

IR-analysaattori

nestekromatografi

- kaasukromatografeja

Määrärahat

Korkeakoulun menojen yhteissumma v. 1981 oli 104 Mnk. Tästä summasta

maksullisen palvelutoiminnan osuus oli 4,5 Ibnk. Tutkimus- ja opetus-

välineiden sekä kaluston hankintaan oli käytettävissä 11 Miilc.

Ympäristönsuoj elutekni ikan laboratorion osuus korkeakoulun määrärahoista

oilvuoima 1982 116 000 mk. Ulkopuolista (esim. KIM, SA, Nordisk

Industrifond) rahoitusta laboratorio on saanut n. 420 000 mk.

Korkeakoulun lahj oitusrahastojen tila 1980 oli 1 , 2 Mnk. Korkeakoululle

on v. 1979 perustettu tukisäätiö, joka jakaa apurahoja ja avustuksia.

Maksullisen palvelutoiminnan maksun suuruus määrätään omakustannusarvoa

vastaavaksi.

TUTKIMUSTOIMINTA, TOIMINNAN SUUNTMMINEN JA KEHflTÄNISTARVE

Ympäristönsuojeluun liittyvää tutkimusta tehdään erityisesti puunjalos

tusosaston selluloosatekniikan laboratorion vmpäristönsuoj elutelmiikan

laboratoriossa. Tämän lisäksi alan tutkimusta on rakennusinsinööri

osaston vesihuoltotekniikan laitoksella ja arkkitehtiosaston yhdyskunta

suunnittelun laitoksella sekä koneinsinööriosastolla.
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Ympäristönsuoj eliitekniikan laboratorio

Laboratorion erityisalat ovat:

- jätevesien puhdistaininen

- kiinteiden jätteiden käsittely

- energian tuottaminen jätteistä

energiaa säästävät prosessit

1982 käynnissä olevat tutkimukset:

Tutkimus Rahoittaja

Energiaa säästävien ja tuottavien jäte- K1N

vesien puhdistusmenetelmien kehittäminen

Aktiivilietelaitoksen ilmastuksen tehok- SA

kuuteen vaikuttavat tekijät

Metsäteollisuuden jätevesien anaerobinen Nordisk Industrifond
puhdistus (yhteistyö IVL:n kanssa)

Suurikokoisen talousj ätteen hyötykäyttö

(dipiomityö)

Raudan merkitys aktiivilieteprosessissa - Tekniikan edistämissäätiö
Rinnakkaissaostus erilaisia asuma- ja

teollisuusj ätevesiä käsiteltäessä

1980-1982 suoritetut tutkimukset

Tutkimus Rahoittaj a

Teollisuusjätevesien aerobinen ja ana- K1N

erobinen puhdistus (2 ,8-vuotinen projekti)

Tutkimus metaanikaasun tuottamiseksi eri- SA

laisista orgaanisista jätteistä (2-vuoti-

nen projekti)

Aktiivilietelaitoksen ilmastuksen tehok- SA

kuuteen vaikuttavat tekijät
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Tärkkelystä ja tärkkelyshydrolysaattej a

valmistavan tehtaan jätevesien puhdista

minen aerobisella ja anaerobisella bio

logisella suodattimella; laboratorio-

kokeita (dipiomityö)

Tärkkelystä ja tärldcelyshydrolysaatteja

valmistavan tehtaan jätevesien puhdistus

aerobisella biosuotimella, pilot-plant

kokeita kahdella täyteaineella (diplomi

työ)

Jälkisaostuksella varustetun biologisen

jätevedenpuhdista]non toiminnan optimointi

(dipiomityö)

ftaalihappoanhydridiä ja -estereitä val

mistavan tehtaan vesistökuormituksen

pienentänanen. Jäteveden puhdistuskokeita

biologis-kemiallisella menetelmällä (dip

lomityö)

Jäteveden otsonointi (dipiomityö)

taanituotannon aktivointi- ja inhiboin

tikokeita sian lietelannalla (diplomityö)

Rinnakkais s aostuksen sovel tuvuus kahteen

j äteveden biologiseen typenpoistoproses

sun (lisensiaattityö)

Suomen rikkidioksidipäästöj en kehitys

(lisensiaattityö)

Tutkimus metaanikaasun tuottamiseksi eri

laisista orgaanisista jätteistä (lisen

siaattityö)

Tutkimusta on tarkoitus laajentaa ilmansuojelualalle.

Koneins inööriosasto

Konetelmiikan laboratoriolla on dynamometri, jota henkilökuntineen voi

daan käyttää pakokaasututkimuksiin. Osasto on osallistunut Vfl:n suorit
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tamiin liikentee energiatutkimuksiin; esim. BCE-testiajoihin ja alko

holibensiiniseosten käyttöominaisuustutkimuksiin.

Ympäristönsuojeluun liittyvistä dipiomitöistä mainittakoon ‘Tutkimus

henkilöautojen emissioihin vaikuttavista tekijöistä” ja “Kasvisöljyjen

käyttö hydrauliikassa”.

Kehittämissuunnitelmia ei ympäristönsuojelupuolella ole.

Lämpötelmiikan laitoksella on ollut ilmansuojeluun liittyvinä proses

si- ja taloudellisuustutkimuksia:

- Tutkimus kotimaisten polttoaineiden käytön kansantaloudel

lisista vaikutuksista (SA, 2.5-vuotinen)

- Leijupolton kehittäminen jätteiden polttoa varten (KN,

2-vuotinen)

Rakennusinsinööriosaston vesitelmiikan laitos

Vesihuoltotelmiikkaan luetaan kuuluvaksi yhdyskuntien ja teollisuuden

käyttöveden hankinta, käsittely ja jakelu sekä viemärivesien keräily,

käsittely ja luonnonympäristön parantaminen.

Laitos toimii’äästöliekillä”,opetus on luentomuotoista, lähinnä yleis—

sivistävää eikä anna suunnitteluvalmiuksia.

Tutkimukset ovat olleet atk-menetelmin tehtyjä tilastollisia tarkaste

luja ja simulointimalleja. Laitos on osallistunut valtakunnalliseen hu

levesitutkimukseen ja tehnyt selvityksen hajakuonnituksen vesistövaiki

tuksista, osallistunut Helsingin yliopistossa suoritetti.umICTM:n rahoit

tamaan sadevesien happamoitusmistutkimukseen ja jätevesien automaattisen

ohjauksen säätöparamtrien määrittämiseen.

Vesihuoltotelmiikan opetuksen ja tutkimuksen tasoa halutaan nostaa,

mutta se on mahdollista vasta sitten, kun laitoksella on laborato

rio, tarvittavat henkilöresurssit ja rahoituksellajatkmiuutta.
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Arkkitehtiosaston yhdyskuntasuunnittelun laitos

Laitoksella tehtävät tutkimukset liittyvät ympäristönsuojeluim lähinnä

maisemasuunnittelua ja ympäristön laatua käsittelevien tutkimusten

kautta. Opetus on ammatillista täydennyskoulutusta. Laitoksella on

kiinnostusta ympäristönsuojeluopetuksen ja tutkimuksen lisäämiseen,

mikäli saadaan tarvittavat henkilöresurssit.

Toiminnan suuntaaminen ja kehittämistarve

Ympäristönsuojelun erikoisasiantuntijoita on korkeakoulussa koulutettu

vuosikymmeniä rakennusosastolla vesihuoltotelmiikassa ja arkkitehti-

osastolla maisemasuunnittelussa. Viime vuosina on ollut tarvetta ope

tuksen pääasialliseksi suuntaamiseksi prosessiosastoille. Tähän ovat

vaikuttaneet ala, erilaisten teollisuusprosessien aiheuttamat ympäristö-

haitat ja jätteiden käsittelytekniikan kehittyminen.

Ympäristönsuoj elutekniikan tutkimus on suuntautunut pääasiassa j ättei

den ja jätevesien käsittelyyn, energian tuottamiseen jätteistä sekä

muuhun jätteiden hyötykäyttöön.

Ilmansuojelulaki tulee lisäämään painetta erilaisten savukaasujen ja

teollisuuden poistokaasuj en sisältämien epäpuhtauskomponenttien pois

tamisen tutkimiseen.

Ympäristönsuojelun kannalta tärkeistä yhteyksistä mainittakoon vesi

huoltotekniikka, yhdyskimtasuwmittelu, työsuojelu, energiahuolto, mit

taus- ja instnunentointitelmiikka sekä alan lainsäädäntö.

Suunnittelukaudella 1983-1986 on esitetty perustettavaksi ympäristönsuo

jelun professuuri, jonka tehtäviin kuuluisi ympäristönsuojelun opetus

kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Opetukseen pitäisi sisältyä

yleisopintoihin kuuluvana ympäristönsuojelun ja sen perustana olevien

luonnontieteiden opetus, jonka tärkeimpiä tehtäviä on ympäristönsuojelun

vaatiman ajattelutavan kehittäminen. Oppituolin pitäisi vastata myös siitä,

että eri koulutusohjelmien erityiskysymyksien vaatimaa opetusta on riit

tävästi.
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Syynä ympäristönsuojelun opetuksen puutteellisuuteen on virkojen puuttu
minen. Opetuksen vähyys puolestaan vaikeuttaa tutkimustoiminnan jatku
vuutta. Ympäristönsuojelutekniikan laboratoriolle ja vesitelmiikan lai
tokselle on esitetty uusia virkoja suunnittelukaudella 1983-1986. Yhdys
kuntasuunnittelun alueella ympäristönsuojeluun liittyvää tutkimusta lisä
tään, mikäli rahoitus löytyy; virkoja ei ole tulossa. Myös tilanpuute,
ahtaat tilat tai laboratorion puuttuminen kokonaan sekä laitemäärärahojen
niukkuus vaikeuttavat opetusta ja erityisesti tutkimustoimintaa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN Y1{PEISTYt)

Ympäristönsuoj elutekniikan laboratoriolla on tutkimusyhteistyötä Kuopion
korkeakoulun kanssa aiheesta “Jätevesipuhdistanoiden ilman laatu” ja
Joensuun korkeakoulun kanssa aiheesta “Jätteiden kompostointi”. Yhteis
tutkimuksia on myös teollisuuslaitosten kanssa: Aaltosen tehtaat Oy
Sarvis, Fkono Oy, Suomen Sokeri Oy ja Tampella Oy ym.

Ympäristönsuojelutekilikan laboratorio on tehnyt yhteistyötä seuraavien
ulkomaisten laitosten kanssa:

- Institutet för Vatten- och Luftvårdsforslming, Ruotsi
- Teknologisk Institut, Tanska

- University of New Castle upon Tyne, Iso-Britannia
- University of Washington, Seatle, USA

Eräiden SEVin jäsenmaiden tutkimuslaitosten kanssa on oltu yhteistyössä
aiheesta “Elintarviketeollisuuden jätevesien käsittely”.

Tietojen vaihto tapahtuu vuosittain yhteisissä kokouksissa ja kansain
välisissä kongresseissa sekä ulkomaisten vierailijoiden ynipäristönsuo
jelutelmiikan laboratorioon suorittamien tutustumiskäyntien yhteydessä.

Koska ympäristönsuojelutelmologian alalla on kansainvälinen yhteistyö
hyvin tärkeää, olisi ulkomaisia kongressimatkoja varten osoitettava
nykyistä enemmän määrärahoja.
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12 TEKNILLINEN KORKEAKOULU

12.1 MMNMITTAUSOSASTO

TUTKIMIJSALÄ

Maanmittaus on yksi Teknillisen korkeakoulun kymmenestä koulutusohjel

masta. Sen animatillisena perustana ovat julkisen ja yksityisen sekto

rin maanmittausalaan kuuluvat tehtävät. Koulutusohjelmassa annetaan

penisvalmius mittaus- ja kartoitustekniikan, kiinteistöopin, maankäy

tön suunnittelun ja kiinteistöoikeuden alaan kuuluviin tavallisimpiin

tehtäviin. Tieteellisenä tavoitteena on antaa valmius maanmittausalan

teknillisten, yhteiskiumallisten, taloudellisten ja oikeudellisten

ongelmien kriittiseen tarkasteluun ja ratkaisemiseen sekä valmius tut

kiinustyöhön, jatko-opintoihin ja asiantuntij atehtäviin.

Maanmittausosastolla on kaksi laitosta: mittaus- ja kartoitustekilikan

laitos sekä kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikan laitos. Jälkinunäiseen

kuuluvat talousoikeuden ja kiinteistöopin oppituolit eli laboratoriot.

Vaikka osaston useimmat opintojaksot ja -kurssit sivuavat ympäristö-

kysymyksiä, keskittyy ympäristöoikeuden tutkimusala kiinteistö- ja

yhdyskuntatelmiikan laitoksen talousoikeuden laboratorioön. Talous-

oikeus vastaa lähinnä Helsingin yliopiston maa- ja vesioikeuden tutkimus-

alaa, mutta ympäristöoikeuden osalta tarkastelukulma on paikoin sitä

laajempi.

Kiinteistöopissa maanmittausalan perusopiskeluun kuuluu ympäristöoikeu

den esitiedot antavat ympäristönhoitosuunnittelun jakso. Tällöin tar

kastellaan luonnontalouden ihmisen ja luonnon vuorovaikutukselle asetta-

mia ehtoja kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaiden

alueiden suojelua, luonnon virkistyskäyttöä sekä elinympäristön suun

nittelua ja hoitoa. Aiheet kytketään kaavoitukseen ja aluesuunnitte

luun.

Talousoikeudessa ympäristöoikeuden opintoj akso sisältää luonnonsuoj e

lun, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon perusteet sekä vesioikeuden

jakso vesiä, niiden omistusta ja käyttöä koskevan lainsäädännön perus-
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tiedot. Korkeakoulun yleispätevyysnäkökohdan mukaisesti ympäristöoikeu

teen erikoistuneet opiskelijat valmistuvat maanmittausinsinööreiksi.

Muiden tekniikan koulutusohjelmien opiskelijat voivat niin ikään sisäl

lyttää ympäristöoikeuden suorituksia opintoihinsa. Erikoistimeille

maanmittausinsinööreille ei ole vielä välittömästi koulutusta vastaavia

vakansseja. He ovat sijoittuneet yleensä valtiolliselle ja kunnallisel

le sektorille ympäristönsuojeluun ja -suunnitteluun liittyviin tehtä

viin. Talousoikeuden jatko-opiskelijoiden lisensiaattiseminaarissa ym

päristöoikeudella on huomattava asema. Aiheesta on mahdollista tehdä

talousoikeuden alaan kuuluva lisensiaattityö tai väitöskirja.

VOIMAVAflAT

Talousoikeuden tavanomaiseen henkilöstövahvuuteen kuuluu professori ja

assistentti, mutta lukuvuonna 1982-83 laitoksella on heidän lisäkseen

yksi tutkimusassistentti korkeakoulun ‘kiertävä& järjestelmän mukai

sesti. Lisäksi oppituolilla on tänä vuonna tutkimusapulainen Suomen

Akatemian määrärahan turvin.

Henkilöstöresurssit koetaan riittämättömiksi sekä opetuksen että laa

jempien tutkimushankkeiden kannalta. Ympäristöoikeuden ja muiden eri

tyisalojen tutkimuksen apuna pyritään käyttämään hyväksi erikoisopet

tajia ja dosentuureja.

Laitoksen tärkein ulkopuolinen rahoittaja on Suomen Akatemia. Myös useat

diplomityöt ja muut opinnäytteet tehdään ulkopuolisella rahoituk

sella.

TUTKIMUSTOIMINTA

Tärkein meneillään oleva talousoikeuden tutkiinushanke on Suomen Akate

mian rahoittama kolmivuotinen vesioikeusprojekti. Oppituolissa on käyn

nistetty myös ympäristöoikeuden tutkiinushanke, josta toistaiseksi on

1978 toteutettu Suomen Akatemian rahoittama esitutkimus. Projektin jat

kamista pidetään tärkeänä, mutta esteenä on määrärahojen puute. Myöskään

yrnpäristöoikeuden qetusta tukevaoppikirj ahanke ei etene tutkimusapulai

sen palkkaamiseksi tarvittavan määrärahan puuttuessa.
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Ympäristöoikeudellisia tutkimuksia voidaan julkaista kiinteistö- ja

yhdyslcuntatekriiikan laitoksen julkaisusarjassa. Alan artikkeleita on

julkaistu myös Suomen ympäristöoikeustieteen seuran julkaisusarjassa

ja lehdessä. Suomen Akatemia on tukenut seuran toimintaa.

KANSALLINEN JA KANSAINV1LINEN YHEISTYJ

Kotimaisten alan laitosten kanssa ei ole projektitasoista yhteistyötä,

mutta luennoitsijavierailuja on järjestetty. Yhteistyön kehittymistä

hankaloittaa mm. koulutusohjelmien erilaisuus.

Luennoitsijavaihtoa on myös kansainvälisellä tasolla. Oppituolilla

on ollut kahtena vuotena luennoitsijavieraita Länsi-Saksasta. Näiden

yhteyksien sekä vastavierailujen seurauksena ollaan vähitellen voitta

massa tiedon saantiin ja vaihtoon liittyviä ongelmia. Pohjoismainen

yhteistyö on toistaiseksi satunnaisten kontaktien varassa.

ERITYISPIIRTEITÄ JA JOHTOPÄATt5KSIÄ

Tutkimuksen keskeinen ongelma on ympäristöoikeuden poikkitieteellinen

luonne niin oikeustieteen sisällä kuin tieteiden välisestikin. Vähi

tellen ympäristöoikeus on kehittymässä perinteisestä, pääosin kuvaile

vasta kiinteistö- tai maa- ja vesinäkökulmasta irrallisemmaksi, itse

näiseksi tieteenalaksi, julla on merkitystä myös ympäristöön liittyvien

tavoitteiden asettamisessa.

Ympäristöjuristeja on toistaiseksi melko vähän ja he perehtyvät

alaan käytännön hallinnossa. Laitoksella pidetään tärkeänä ympäristö

oikeudellisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä yhteiskunnalli

sen päätöksenteon tarpeiden suuntaan. Yhteistyötä koulutuksen ja tutki

muksen sekä viranomaisten välillä on kehitettävä. Tämä on tärkeää min.

julkisen vallan ympäristönsuojelun oikeudellisten ohjausmenetelmien

soveltamisvaihtoehtoj en tutkimuksessa.



368

13 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

13.1 HALLINNON JA MARKKINOINNIN LAITOS

TUTKIMUSALA

Opetus käsittää ekonomitutkintoon liittyvän liiketaloustieteen (hallin
non ja markkinoiinin) opetuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen.
Ympäristönsuojelu on opetuksessa ja tutkimuksessa “sivuasiana’t mukana,
esimerkiksi yrityksen johtamiseen ja markkinointiin liittyvissä asioissa.

VOIMAVARAT

Laitoksen vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu kolme professoria, kaksi
apulaisprofessoria, viisi dosenttia, yksi yliassistentti, kolme lehtoria
ja kolme assistenttia.

Laitoksella on käytettävissään riittävästi työskentelytiloja ja tarpeel
linen konekapasiteetti. Laitosmäärärahaan ei sisälly varausta ympäristön-
tutkimukseen.

TtIrKIMUSTOIMflTTÄ

Tutkimuksen yhtenä löhtökohtana on tavallisesti ympäristöolosuhteet
(yritysympäristö, markkinointiympäristö, vientiympäristö, sosiaalinen
ympäristö, viestintäympäristö), mutta varsinaiseen ympäristötutkimukseen
liittyviä asioita kosketellaan harvoin.

Korkeakoulun julkaisusarjan lisäksi laitoksella julkaistaan omaa 1aportti-
nimistä suppealevikkistä julkaisua.
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTO

Laitoksella on kontakteja kaikkiin kauppatieteellisen koulutusalan vas

taaviin laitoksiin kotimaassa. Tutkimuksia on tehty ministeriölle ja

muille valtion laitoksille. Säännöllistä kansainvälistä yhteistyötä on
erityisesti pohjoismaiden sekä mm. Englannin, Saksan Liittotasavallan, USA:n

Neuvostoliiton, Puolan, Unkarin ja DDR:n kanssa. Laitoksen henkilökunta

osallistuu sekä kansallisten että kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

ERIIYISPI IRTEITÄ

Ympäristönsuojelu saanee lisää painoa tulevissa suunnitelmissa, koska

yrityksen johdon tulee toiminnassaan (investoinnit, työllisyys) entistä

enemmän ottaa huomioon ekologiset tekijät. Markkinoinnissa korostetaan

nykyään luonnonvarojen säästämiseen, saastumiseen, puhtaaseen elinynipä

ristöön ja elämän laatuun liittyviä seikkoja, mikä ilmenee mm. tuote

suunnittelussa ja kysynnän muutoksissa.
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14 TURUN YLIOPISTO

14.1 LAKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

14.1.1 BIOLÄÄKETIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Biolääketieteen laitoksen fysiologian osastolla tutkitaan mm. vieraiden
aineiden (esim, erilaisten teollisuus- ja ympäristökemikaalien) biolo
gisia vaikutuksia.

VOIMAVARAT

Laitoksen voimavaroista noin neljäsosa kohdistuu ympäristöntutkimukseen.
Ympäristöntutkimusta tekevän ryhmän käytössä on asianmulcaiset tilat.
Ryhmällä on käytettävissään riittävästi omaa laboratoriotilaa sekä koko

laitoksen yhteisiä tiloja (työpaja, eläintalli, soluviljelylaboratorio,
perfuusiolaboratorio ja tietokoneyksikkö).

Ympäristöntutkimusta tekee tällä hetkellä kolme akateemista henkilöä
(näistä yksi Suomen Akatemian tutkija) ja kaksi laboratorioapulaista
(toinen ulkopuolisin apurahoin palkattu). Ympäristöntutkimukseen käyte
tään 4-5 htv.

Ympäristöntutkimuksen kannalta merkittävinTnät laitteet ovat:

- double-beam spektrofotometri

- spektrofluorometri

nestetuikelaskij oita

- sentrifugeja

käasukromatografej a

Useat em. laitteista on hankittu nimenomaan ympäristöntutkimusta varten.

Laitosmääräraha on noin 30 000 mk vuosittain. Ulkopuolista rahoitusta on
200 000 mk vuodessa (pääasiassa USA:sta NIH:lta saatu apuraha, joka käy

tetään mm. laborantin ja tilapäisen aputyövoiinan palkkaamiseen). Ympäris

töntutkimukseen on käytettävissä yhteensä 230 000 mk vuodessa (sisältää



371

em. ulkopuolisen rahoituksen, noin 25 % laitosmäärärahasta sekä osan

yliopiston varoilla palkatim laborantin palkasta).

Tilaustutkimuksia ei tehdä.

TUTKIMUSTOIMINTA

Tutkimustoiminta kohdistuu mekanismeihin, joilla nisäldcään elimistö

puolustautuu vieraita kemikaaleja vastaan. Erityistä huomiota on kiin

nitetty entsyymeihin, joitten toimesta vierasaineen detoksikaatio ta

pahtuu. Tutkimuksen kohteena ovat olleet monet teollisuuskemikaalit

sekä polykiooratut bifenyylit tPCB), klooratut naftaleenit ja terfe

nyylit, klooratut paraffiinit, klooratut fenolit, vesakontorjunta

aineet ja raskasmetallit (lyijy, kadmium).

Parin viime vuoden aikana on tutkittu erityisesti vesakontorj unta-

aineita (2,4-D, MCPA, giyfosaatti) sekä niitä kemikaaleja, joilla

teollisuudessa on pyritty korvaamaan haitallisiksi todetut PCB-yhdis

teet (klooratut naftaleenit, terfenyylit, paraffiinit).

Tällä hetkellä tutkitaan yksityiskohtaisesti niitä mekanismeja, joista

PCB:n haitalliset biologiset vaikutukset johtuvat.

Suunnitteilla on laaja koesarja, jossa tutkitaan järjestelmällisesti

PCB-yhdisteitä korvaavien kemikaalien terveydellisiä riskejä.

Tutkimukset julkaistaan alan kansainvälisissä julkaisusarjoissa.

Useilla laitoksen ympäristöntutkimusta suorittavilla tutkijoilla on

sekä biokemiallinen että lääketieteellinen peruskoulutus. Jatkokoulu

tusta hankitaan sekä oman laitoksen projektien yhteydessä että työs

kentelemällä ulkomatsissa tutkimuskeskuksissa.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYt)

Laitoksella toivotaan, että hyvän analyyttisen valmiuden omaavat lai

tokset (esim.yliopiStoj.en kemian laitokset) suuntaisivat tutkimustoimin

taansa entistä enemmän ympäristöntutkimukseen liittyvien ongelmien
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selvittämiseen. Laitos haluaisi kehittää yhteistyötä analyyttisissä
kysymyksissä ja erilaisten malliyhdisteiden valmistuksessa.

Ympäristöntutkimusta tekevä ryhmä osallistuu useisiin kansainvälisiin
kongresseihin vuosittain.
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14 TURUN YLIOPISTO

14.2 ATAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

14.2.1 BIOLOGIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Biologian laitoksessa on edustettuna seuraavat oppiaineet: eläintiede

(eläinekologia ja -systematiikka, eläinfysiologia), kasvitiede, (kasvi

maantiede ja -systematiikka, kasviekologia ja -fysiologia) sekä perin

nöllisyystiede.

Laitokseen kuuluu el4intieteen osasto (eläinfysiologian laboratorio,

eläinekologian ja -systematiikan laboratorio), eläinmuseo, kasvitieteen

osasto, kasvimuseo, kasvitieteellinen puutarha, perinnöllisyystieteen

osasto ja elektronimikroskopian osasto.

VOIMAVARAT

Laitoksen vakituiseen henkilökuntaan kuuluu 39 akateemista ja 41 avus

tavaa henkilöä. Ulkopuolisella rahoituksella työskentelee noin 40 hen

kilöä. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 40 htv.

Laitoksessa on elektrofysiologinen laboratorio sekä min. seuraavarilaisia

ympäristöntutkimukseen soveltuvia laitteita: pyyhkäisy- ja läpivalaisu

elektronimikroskooppi, -analysaattori fotosynteesitutkimuksiin sekä

fluoresenssipolarisaatiolaitteisto.

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 468 300 mk. Vuonna 1982 ulkopuolisia

tutkimusvnroja oli käytettävissä 1.5 Mmk. Ympäristöntutkimukseen tulta

neen vuonna 1983 käyttämään noin 1.2 Mmk. Merkittävin ulkopuolinen ra

hoittaja on Suomen Akatemia. Yliopiston ulkopuolinen rahoitus käytetään

miltei yksinomaan tutkimusapulaisten palkkaamiseen.
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TUTKIMUSTOIMINTA

Suurin osa laitoksen tutkimustoiminnasta on perustutkimuksen luonteis
ta, ympäristöntutkimuksessa tarvittavaa taustatietoa tuottavaa ekolo
gista tai fysiologista tutkimusta. Selvimmin ympäristöntutkimuksiksi
luokiteltavia vuosina 1982-1983 meneillään olevia projekteja ovat
seuraavat:

- järvien hoidon ekologiset perusteet

- biologisen tuholaistorjuiman ekologiset perusteet
- simpukat veden tilan indikaattoreina

- laivaväylien vaikutus kalastoon ym.

- ympäristöfysiologiset säätely- ja sopeutumismekanismit
- vesieläinten sopeutuminen ympäristömyrldcyihin (suunnitteilla)
- rakkolevän häviämisen syyt

- geneettinen kehitysfysiologia (ympäristövaikutukset)

Laitoksella on metodisia valmiuksia tehdä ympäristöntutkimusta nykyistä

enemmän. Laitoksen pääasiallisena tehtävänä on kuitenkin yleinen biolo

gian alan opetus ja tutkimus, eikä soveltavaan ympäristöntutkinukseen
ole ainakaan toistaiseksi katsottu voitavan suunnata nykyistä enempää

voimavaroja. Laitoksen mielestä ympäristöntutkimus itäisi kehittää
riittävän laaja-alaisesti ja nähdä entistä selvemmin perustutkimuksen
luonteisten tutkimusten hyödyntämismahdollisuudet myös ympäristönsuoje
lua koskevia ongelmia selvitettäessä. Työnjakoa ympäristöntutkimusta
suorittavien laitosten välillä pitäisi kehittäL

Tutkimustulosten käsittelyä varten laitoksella on oma atk-pääte ja

pienoistietokone. Laitos antaa atk-alan opetusta kaikille bioloian

alan opiskelijoille.

Tulokset julkaistaan yleensä alan kansainvälisissä julkaisusarjoissa.
Laitoksella on oma julkaisusarja lähinnä väitöskirjayhteenvetoja var

ten.

Ympäristöntutkimusta suorittavien henkilöiden jatkokoulutus tapahtuu

pääasiassa laitoksen ympäristöntutkinusprojekteihin osallistumalla.
Jatko-opiskelijat työskentelevät yleensä tutkimusapulaisina ulkopuol is

ten määrärahojen turvin.
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISIYO

Ympäristöntutkimuksiin liittyvää kotimaista yhteistyötä on mm. Maa

talouden tutkimuskeskuksen, Imatran Voima Oy:n ja merivartioston

kanssa.

Ulkomaisia yhteistyölwmppaneita on ympäristöntutkiinuksen alalla mm.

Englannissa, Länsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa. Varsinaisia yhteis

tutkimuksia ulkomaisten tutkijoiden kanssa on tehty melko vähän.

Kansainvälistä tutkijainvaihtoa olisi kehitettävä. Tiedon kehityksen

tehostamiseksi olisi tutkijoille osoitettava määrärahoja kansainväli

sissä aikakausjulkaisuissa painettavien julkaisujen eripainosten lu

nastamiseksi, mikä on nykyään yleensä tekijöiden itse kustannettava.
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14 TURUN YLIOPISTO

74.2 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

74.2.2 FYSIKMLISTEN TIETEIDEN LAITOS

TUTKII1USALA

fysikaalisten tieteiden laitoksessa on edustettuna fysiikka, teoreetti

nen fysiikka, materiaalitiede ja tähtitiede.

Ympäristöntutkimukseen liittyviä töitä tehdään materiaalitieteen labo

ratoriossa. Näinä tutkimukset kuuluvat lähinnä pintatutkiniuksen alaan.

VOIMAVARAT

Materiaalitieteen laboratoriossa on professori, assistentti, laboratorio-

insinööri sekä projektivaroin palkattua henkilökuntaa. Ympäristöntutki

musta on tehty osittain palvelututkimuksena, osittain väitöskirjatyönä.

Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 0.3 htv.

Merkittäviiiniiät ympäristöntutkimuksissa käytettävät laitteet ovat ESCA

Auger-elektronispektrometri, optinen mikroskooppi ja röntgendiffraktio

laitteisto.

Ympäristöntutkimukset on toteutettu yhteistyöprojekteina ulkopuolisen

rahoittajan kanssa, joka on vastannut osasta kustannuksia. Laitos tekee

myös palvelututkimuksia (ei ympäristöntutkimuksen alalta), joista las

kutetaan maksuperustelain mukaisesti.

TUTKIMUSTOIMINTA

Nykyiset ympäristöntutkimukseen liittyvät tutkiniuskohteet ovat:

ilman saasteiden vaikutus metallipintoihin

aerosolien karakterisointi, erityisesti hitsaushuuruj en

analytiikka
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KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Hitsaushuuruja tutkitaan yhdessä Työtenreyslaitoksen ja Outokumpu Oy:n

kanssa.

fysiikan alaan liittyvän ympäristöntutkimuksen edistämiseksi pitäisi

järjestää as iantimtij aseminaarej a.
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14 TURUN YLIOPISTO

14.2 MATH’4AATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

14.2.3 GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Geologian ja maantieteen laitoksen maaperägeologian osaston oppituolin
pääopetus- ja tutkimusala on rakennusgeologia, johon on sisällytetty mm.
yinpäristögeologia. Eräs tutkimustoiminnan painopistealoista on hydrogeo
logia, joka sivuaa läheisesti myös yiupäristöntutkimusta.

VOIMAVARAT

Maaperägeologian osastossa on vuonna 1983 professori, apulaisprofessori,
kaksi assistenttia ja neljä dosenttia. Ympäristöntutkimukseen käytettiin

vuonna 1982 0.4 htv.

Tilat ovat melko pienet, mutta laboratoriot ovat asianmukaiset.

Analyysilaitteet ja kojeet ovat nykyaikaiset ja tarkoituksenmukaiset.
Ympäristöntutkimuksen kannalta merkittävimmät ovat atomiabsorptiospektro
metri röntgenanalysaattori, maalaj ianalyysilaitteistot, mikroskoopit

ja ilmakuvatutkimuslaitteisto.

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 244 000 mk, josta maaperägeologian
osaston osuus noin 71 000 mk. Erityisesti ympäristöntutkimukseen osoi
tettuja varoja ei ole. Osastolla on vuonna 1983 ulkopuolisia tutkimus-

varoja noin 100 000 mk(kauppa- ja teollisuusministeriö, yksityiset yh

teisöt ja teollisuus), josta nimenomaisesti ympäristöntutkimukseen käy-.

tetään noin 10 % projektitilanteesta riippuen.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ympäristögeologian asiantuntemu. on Suomessa suhteellisen kapealla

asiantuntijatasolla. Maaperägeologian osastolla tätä osa-aluetta on

/
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pyritty niukkojen määrärahojen suomissa puitteissa kehittämään. Osas

tolla tehdään min. seuraavanlaisia yrnpäristögeologisia tutkimuksia:

- kaatopaikkojen sijoittelu geologisin perustein (tutkimus

valmistunut)

- kallioleikkaustöiden vaikutus ympäristön pohjavesitasapai

noon (tutkimus valmistunut)

- peltolannoituksen vaikutus Långsjön pohjasedimentteihin

Ahvenanmaalla

Kakskerranj ärven paleolimuologinen selvitys (ympäristösuh

teiden vaikutus sedimenttien kehittymiseen)

ympäristön aiheuttama saastuninen historiallisessa Mätä

järvessä Turun kaupungissa; arkeologiseen tutkimukseen

liittyvä paleolimnologinen tutkimus

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTU

Yhteistyön kehittämistä ympäristögeologian alalla pidetään tarpeelli

sena min, siksi, että alalla olemassa olevat vähäiset voimavarat voi

taisiin käyttää mahdollisiniman tehokkaasti hyväksi.

Ulkomailla ympäristögeologiseen (Environmental geology) tutkimukseen on

suunnattu huomattavasti enenunän resursseja kuin Suomessa, joten kansain

välisten yhteyksien luominen olisi alan kehittämisen kannalta hyödyllistä.
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14 TURUN YLIOPISTO

14.2 MATEMAATTIS-LUJNNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

74.2.4 KEMIAN JA BIOKEMIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Laitoksen kemiallinen ympäristöntutkimus on koskenut juomaveden tri

halometaaneita sekä osana soiden kemiallista kartoitusta koskevaa

tutkimusta on selvitetty soiden vesitalouden vaikutusta kationin

vaihtokapasiteettiin. Biokemiallinen tutkimus kohdistuu öljyjäämien

biokemialliseen vaikutukseen vesiorganismeissa sekä kloorattujen

hiilivetyj en esiintyndseen organismeissa.

VOIMAVARAT

Kemian ja biokemian laitos (erityisesti kemian oppiaine) toimii van

hoissa ja melko puutteellisissa olosuhteissa. Laitoksen laitelabora

torio on kuitenkin hiljattain uusittu.

Laitoksella on kuusi professoria, seitsemän apulaisprofessoria, yh

teensä 34 lehtoria, yliassistenttia ja assistenttia, useita dosentteja,

16 avustavaan henkilökuntaan kuuluvaa sekä keskniiaarin 20 ulkopuoli

sella rahoituksella työskentelevää henkilöä. Kemialliseen ympäristön-

tutkimukseen käytetään noin 1 htv ja biokendalliseen noin 2 htv. Ke

mialliseen ympäristöntutkimukseen kohdistuvaa työpanosta pyritään

lisäämään (2-4 htv).

Laitoksen laitteistoista mainittakoon seuraavat:

- korkeapainekaasukromatografej a

- nestetuikelaski.mia

- IR-spektrofotometri

- aminohappoanalysaattori

- kaasukromatografej a

- atomiabsorptiospektrometrej a

- massaspektrometri

- NMR-laite

- palamislämpöicalorimetri
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Laitoksen ympäristöntutkiimilcsia on rahoittanut Suomen Akatemia, kauppa-

ja teollisuusministeriö, Yliopistosäätiö sekä vähäiseltä osin Turun

kaupunki.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksella on tutkittu nun. Saaristomeren ravintoketjujen myrkkyjäämiä

(1973-77) sekä alifaattisia ja polysykiisiä aromaattisia hiilivetyjä

Saaristomeren vesieliöissä ja sedimentissä 1980. Yhteistyössä V’I:n

elintarvikelaboratorion kanssa on tutkittu hauen ja silakan klordaani-,

DOT- ja PCB -pitoisuuksia Itämeressä. Kemiallinen tutkimus on koske

nut trihalometaanien muodostumista juomaveden puhdistuksen yhteydessä

(Turun kaupungin juomavesi).

Tällä hetkellä on meneillään seuraavanlaisia ympäristöntutkiinuksia:

- Uljyaltistuksen vaikutus sinisintpukan entsyymeihin

- Merenpohjan pintasedimentin bakteerien suorittama öljy

peräisten yhdisteiden hajoitus

- Soiden kemialliseen kartoitukseen liittyen tutkitaan

soiden ves italouden vaikutusta kationinvaihtokapasi

teettiin

Suotutkimuksessa tullaan tulevaisuudessa selvittämään nykyistä enenunän

yinpäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä, mikäli rahoitus järjestyy.

Laitoksella pyritään kehittämään ympäristökemian opetusta.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEIS’P

Ympäristöntutkimuksen alalla laitos on yhteistyössä mm. Turun yliopis

ton geologian ja maantieteen laitoksen (maaperägeologia) sekä bio

logian laitoksen, Jyväskylän yliopiston, Kuopon korkeakoulun, Geolo

gisen tutkimuslaitoksen, VTf:n elintarvikelaboratorion ja Turun yli

opiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa.

Suotutkimuksen puitteissa on kehitteillä yhteistyötä yhdysvaltalaisten,

puolalaisten ja unkarilaisten tutkijoiden kanssa.
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14 TURUN YLIOPISR)

14.2.5 WIHURIN FYSIIKANTUTKIMUSLAITOS

TUTKIMUSALA

Wihurin fysiikantutkimuslaitos on Turun yliopistoon kuuluva erillis
laitos, joka toimii yliopiston hallituksen alaisena. Laitoksen tehtävänä
on edistää fysiikan tutkimuksen ja sovellutusten kehitystä ja hyödyntä
mistä maassanune.

VOIMAVARAT

Ympäristöntutkiinusta tehdään ahtaissa ullakkotiloissa, joiden käyttö
kelpoisuus tutkimustiloina on huonohko.

Vakinaisesta henkilökunnasta ympäristöntutkimukseen osallistuu apulais
professori, dosentti ja assistentti. Ulkopuolisella rahoituksella työs
kenteleviä ei tällä hetkellä ole. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin
I htv.

Ympäristöntutkiinuksen kannalta merkittävin laite on herkkä, jatkuvatoi
minen ilman typpidioksidipitoisuuden rekisteröintilaite (rakennettu
laitoksella). Suomessa ei ole muita yhtä herkkiä typpidioksidipitoisuuden
määrityslaitteita. Laitetta käytetään yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen
kanssa.

Ympäristöntutkimusta varten ei vuodelle 1983 ole osoitettu erillistä
määrärahaa, vaan tutkimustoimintaa yritetään ylläpitää laitoksen laitos
määrärahoj en (vuoden 1983 laitosmääräraha on 350 000 mk) turvin. Jenny
ja Antti Wihurin säätiön myöntämällä laiteapurahalla voidaan mahdollises
ti hankkia eräitä laitteita. Yliopiston matkustusmäärärahoilla ei nykyään

pystytä kattamaan kenttätutkiinusten matkakuluj a.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa on tehty useita typpidioksiditutkimuksia. Tällä hetkellä on

meneillään seuraavanlaiset ympäristöntutkimukset:
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- ilman typpidioksidin mittaus Turun keskustassa 10 metriä

katutason yläpuolella (Ilmatieteen laitos tekee samanaikai

sesti erilaisia mittauksia katutasossa)

- kasvien typpidioksidin absoiboituminen -menetelmällä

mitattuna (yhteistyössä Turun yliopiston kemian laitoksen

kanssa)

- kasvien typpidioksidin oton ja lehtien ilmarakojen tiheyden

tutkimus (yhteistyössä Turun yliopiston biologian laitoksen

kanssa)

Suunnitteilla on laserin käyttöön perustuvan menetelmän kehittäminen

ilman typpidioksidipitoisuuden tosiaikaseurantaa varten pitkällä

havaintolinjalla. Työn käynnistämiseksi tarvittaisiin 60 000 mk. Toinen

suunnitteilla oleva tutkimushanke koskee ilman kemiallisten ja radioak

tiivisten saasteiden leviämismallin ja tietokoneohjelman kehittämistä

Bayesin statistiikan pohjalta.

Laitoksen ympäristöntutkimuksen edellytysten parantamiseksi olisi laser

laitteen saaminen tärkeää. Laitoksessa on jo perustiedot tältä alalta

ja hyvät mahdollisuudet tehdä mm. ympäristöntutkimusta hyödyttävää kehi

tystyötä laserspektroskopiassa.

Tutkimustulokset käsitellään atk:ä hyväksi käyttäen. Laitoksessa on jo

kokemusta mm. edellä mainitun Bayesin statistiikan käytöstä.

Laitos tarjoaa hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet erityisesti uusien

menetelmien käyttöön ottamisen osalta. Toimintaa rajoittaa kuitenkin

määrärahoj en puute.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYG

Yhteistyötä on tehty seuraavien laitosten kanssa: Turun yliopiston bio

logian laitos, kemian ja biokemian laitos sekä Lapin tutkimuslaitos Kevo,

Ilmatieteen laitos, Oulun yliopiston Oulangan biologinen asema sekä Turun

terveyskeskuksen ympäristöhygienian osasto.

Kansainvälistä yhteistyötä on pyritty tekemään mm. yhdysvaltalaisten tut

kijoiden kanssa. Yhteistyön toteutumisen esteenä on kuitenkin ollut mat

ka-apurahoj en puute.
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1 5 ÄBO AKADH’il

15.1 KEMIALLIS-TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

15.1 .1 ANALYYYfISEN KEMIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Analyyttisen kemian laitoksen ympäristhtutkinius kohdistuu lähinnä ympä
ristössä esiintyviin raskasmetalleihin sekä työhygieniaan.

VOIMAVARAT

Toimitilat ovat tarkoituksenmukaiset.

Laitoksessa on professori, neljä assistenttia, laboratorioinsinööri ja
laborantti. Ympäristöntutkimukseen käytetään noin 0.3 htv.

Laitoksessa on mm. seuraavat laitteet ja laitteistot:

- tasavirtaplasmaemiss iospektrometri

- atomiabsorptiospektrometrejä (2 kpl, toisessa grafiittiuuni)

- erityislaite hivenaineanalyysejä varten (ASV)

Laitteistokapasiteettia voitaisiin käyttää nykyistä enemmän mm. ympä

ristönäytteiden analysointiin. Analysoitavien näytteiden määrää rajoit

taakin lähinnä henkilökunnan puute. Laitosmääräraha on noin 70 000 mk

vuosittain. Ulkopuolisia tutkimusvaroja on käytössä lähinnä opinnäyte

töiden tekemistä varten. Palvelututkimuksista saadaan jonkin verran

tuloja. Tilaustutkimuksista laskutetaan valtion maksuperustelain mukai

sesti.

TUTKIMUSTOIMINTA

Ympäristöntutkimuksen alalta on kahden viimeisen vuoden aikana tehty

seuraavanlaisia tutkimuksia (opinnäytetöitä):
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- raskasmetallimäärityksiä luonnonvesistä (useita tutkimuksia)

- masuunin kaasunpesuvesien raskasmetallien analysointi

- joidenkin metallien käyttäytyminen hiilivoijualassa

Tällä hetkellä on meneillään tutkimuksia, joissa selvitetään raskasme

tallien esiintymistä elintarvikkeissa, maaperässä, vihanneksissa ja

aluskasvill isuudessa.

Atk:a käytetään sekä mittaustekniikassa että tulosten käsittelyssä.

Jatkokoulutusohjelmat suunnitellaan kunkin opiskelijan toiveita vastaa

vasti. Erityisesti hivenaineanalytiikan alalla voidaan laitoksen tar

joamia jatkokoulutusmahdollisuuksia pitää hyvinä.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEIST’O

Tällä hetkellä laitoksella ei ole kotimaisia yhteistyökumppaneita ympä

ristöntutkimuksen alalla. Yhteistyötä tehdään Ruotsin Kungliga tekniska

högskolanin kanssa.
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15 ABO AKADEMI

15.1 KEMIALLIS-TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

15.1.2 METSÄNTUOTTEIDEN KEMIAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Metsäntuotteiden kemian laitoksen ympäristöntutkimus kohdistuu pääasiassa

puunjalostusteollisuuden jätevesien myrkyllisiin ja mutageenisiin ainei

sun.

VOIMAVARAT

Toimitilat ovat tarkoituksenmukaiset, mutta melko ahtaat.

Laitoksessa on apulaisprofessori, tilapäinen assistentti, laboratorio

mestari, osapäiväinen telminen avustaja. sekä 2-3 ulkopuolisin varoin

palkattua avustajaa. Ympäristöntutkimuksessa käytetään 2 htv.

Laitoksella on tavanomaista orgaanisessa analytiikassa tarvittavaa lait

teistoa,mm. viisi kaasukromatografia, sekä osuus eräisiin useille lai

toksille yhteisiin laitteisiin kuten kaasukromatografi-massaspektrometri

laitteistoihin (yksi korkean erotuskyvyn omaava) ja nestekromatografia

laitteistoon.

Laitosmääräraha vuodelle 1983 on 55 000 mk. Vuonna 1982 ulkopuolisia

tutkinusvaroja oli käytettävissä noin 80 000 mk ja tilaustutkimuksia

tehtiin 60 000 mk:n arvosta. Ympäristöntutkimukseen käytettiin vuonna

1982 noin 120 000 mk (sisältää kahden tutkijan palkat).

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksessa on meneillään laaja tutkiinuskokonaisuus sulfaattiselluteh

taan jätevesien myrkyllisistä aineista. Tavoitteena on mm. prosesseissa

syntyvien toksisten ja mutageenisten aineiden identifiointi ja pysyvyyden

selvittäminen, näiden aineiden päästöjen vähentäminen, leviäminen jäte
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vesiä vastaanottavassa vesistössä ja kerääntyminen kaloihin. Toinen

ympäristöntutkimukseen liittyvä projekti tähtää juomavedessä esiinty

vien mutageenisten aineiden identifiointiin (toteutetaan yhteistyössä

Aho Akademin orgaanisen kemian laitoksen sekä VTT:n elintarvikelabora

torion kanssa).

Laitoksella on suunnitteilla tutkimus, jossa pyritään selvittämään, onko

juomaveden välityksellä saatavista metsäteollisuuden jätevesistä peräisin

olevista aineista terveydellistä haittaa väestölle. Tämä tutkimushanke

voitaisiin toteuttaa yhteistyössä muiden laitosten kanssa. Yleensäkin

laitoksella pidetään tarpeellisena nykyistä laajempien ja koordinoitu

jen kansallisten ja yhteispohjoismaisten tutkiiiusten aikaansaamista.

Edellä mainitun tutkimuksen lisäksi sopivia aiheita yhteistutkimuksiksi

olisivat mm. mitä tapahtuu klooriligniinille resipienteissä, millaisia

haittoja massanvalkaisussa syntyvät kloorifenolit aiheuttavat vesiympäris

tössä sekä mitä teknisiä mahdollisuuksia on päästä suljettuun vesikier

toon selluloosan valkaisussa (kustannusten ja ympäristöhaittojen arviointi).

Tulosten käsittelyssä tai tallentamisessa ei käytetä atk:ä.

Tutkimustulokset julkaistaan alan kansainvälisissä sarjoissa sekä lai

toksen omissa raporteissa.

Laitoksen ympäristöntutkimus on pääasiassa eritasoisiin opinnäytetöihin

liittyvää.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYC5

Kotimaassa ympäristöntutkimukseen liittyvää yhteistyötä on tehty teol

lisuuslaitosten, Helsingin yliopiston eläintieteen laitoksen sekä vesi

hallituksen kanssa. Yhteistyön ja koordinaation lisäämistä ympäristön

tutkimuksen alalla pidetään tärkeänä. Aho Alcademihin on päätetty perus

taa erillinen instituutti “Institutet för kemiskcx± telmisk milj öforsk

ning Aho Akademissa tehtävän kemiallisen ja teknillisen tutkimuksen

koordinoimiseksi.

Ulkomaisista yhteistyökunppaneista mainittakoon Svenska Träforslmings

institutet ja Institutet för Vatten- och Luftvårdsforslming Ruotsissa
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sekä Pulp and Paper Research Institute of Canada Kanadassa. Yhteistyötä
erityisesti ruotsalaisten kanssa olisi tehöstettava, sillä ongelmat ovat
Suomessa ja Ruotsissa samanlaiset. Ruotsissa alan tutkimuksen rahoitus
on moninkertainen Suomeen verrattuna ja tutkimus kansainvälisellä ta
solla.
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15 ABO AKADH41

15.2 MATHv!MTTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

15.2.1 BIOLOGIAN LAHOS

TUTKIMUSALA

Biologian laitos toimii kokeellisen biologian alalla. Ekologisen osaston

tutkimus kohdistuu erityisesti rannikko- ja saaristoalueiden ekologiaan

ja ekotoksikologiaan.

Biologian laitokseen kuuluu myös parasitologian laitos, joka suorittaa

etenkin kalaloisiin ja kalatauteihin kohdistuvaa tutkimusta.

Laitoksella on yhteistyösopimus Ahvenanmaan maalwntahallituksen kanssa

(toimintaa ohjaa erityinen neuvotteluelin “Kojiunissionen för Husö biolo

giska station”).

VOIMAVARAT

Toimitilat yliopistossa ovat ajanmukaiset, mutta riittmättömät. Laitok

sella on erityistilofa, ali. akvaariohuone, kasvihuone, biologinen museo

ja kenttäasema: Husö Ahvenanmaalla (per. 1959; tyydyttävät tilat). Käy

tettävissä on myös Nabhen Pohjanmaalla (uudet tilat; ei tutkimusväli

neistöä).

Ekologista ja ekotoksikologista tutkimusta tekee kolme laitoksen vaki

naiseen henkilökuntaan kuuluvaa akateemista henkilöä sekä 2-3 ulkopuo

lisella rahoituksella työskentelevää. Kesällä henkilöresursseja on

eneninän (kuusi akateemista ja 3-5 avustavaa henkilöä). Paras itologian

laitoksella työskentelee 3-4 henkilöä. Vuonna 1982 ympäristöntutkiinuk

seen käytettiin arviolta 6 htv.

Laitoksella on mm. seuraavat laitteet:

pyyhkäisy- ja läpivalaiselektronimikroskoopit

spektrofotometri

nestetuikelaskij a
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Lisäksi laitos voi tarvittaessa käyttää muiden laitosten laitteita,

kuten esimerkiksi kaasukromatografia, massapektrometria ja hiukkas

kiihdytintä.

Laitosmääräraha on noin 30 000 mk vuosittain. Ulkopuolisia tutkimus-

varoja oli vuonna 1982 yhteensä 300 000 mk (pääasiassa Ahvenanmaan

maakuntahallitus, Nessiingin Säätiö, tie- ja vesirakennushallitus).

Ympäristöntutkimukseen käytettiin vuonna 1982 noin 450 000 mk (sisäl

tää noin puolet vakituisen henkilökunnan palkoista).

Vuonna 1982 tehtiin TVH:n toimeksiannosta tutkimus ruoppaustöiden

vesistövaikutuksista (85 000 mk, sisältyy em. 300 000 mk:aan; laskutus

maksullisista palveluista annetun asetuksen mukaisesti).

TUTKIMUSTOIMINTA

Parin viimeisen vuoden aikana päättyneistä tutkimuksista mainittakoon

seuraavat:

- rannikon tekoaltaat raakavesilähteinä

kiinteiden tieyhteyksien vaikutus saariston luonnonoloihin

ja sosiologis-taloudelliseen kehitykseen

laivaliikenteen biologiset vaikutukset saaristossa

useita pohjaeläin- ja kasvillisuustutkimuksia eri puolilla

rannikkoa

Tällä hetkellä on meneillään seuraavat ympäristöntutkimukset:

rannikkovesien palautumiskyky erilaisten häiriöiden päätyt

tyä (soranotto, ruoppaus, puunjalostus-, kalanjalostus-,

öljynjalostusteollisuuden j ätevedet)

ruoppaustöiden vaikutukset vesiluontoon ja kalatalouteen

Suomen rannikkoalueella

rakkolevän katoaminen ja sen syyt

nuorten saaristojärvien tuotantobiologia

kalankasvatuksen ympäristövaikutukset saaristossa
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kalasairaudet ja loiset, erityisesti lämpövoimaloiden ja

kalankasvatuslaitosten yhteydessä

vesien tilan valvonta Ahvenanmaalla

Tulevaisuudessa tutkimusta tullaan suuntaamaan mm. palauttavaan vesien-

hoitoon sekä biotestien kehittämiseen populaatio- ja eliöyhteisötasolla.

Tulosten käsittelyä ja tallennusta varten laitoksella on oma pöytätieto

kone sekä pääte Turun korkeakoulujen keskusyksikköön.

Tutkimukset julkaistaan opinnäytetöinä, tieteellisissä sarjoissa sekä

omissa sarjoissa “forslailngsrapporter till Ålands landskapsstyrelse” ja

‘Meddelanden från Husö biologista station. Skärgårdsinstitutet vid

Äbo Akademi julkaisee aikakauslehteä “Skärgård”.

Ympäristöalan jatkokoulutus tapahtuu projektien yhteydessä. Laitos osal

listuu pohjoismaiseen jatkokoulutukseen toimien myös järjestävänä osa

puolena.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYU

Kotimaassa yhteistyötä on tehty mm. Ahvenanamaan maakuntahallituksen

sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen kanssa. Yhteyksiä mm. kuntiin ja

eri organisaatioihin hoitaa Skärgårdsinstitutet vid Aho Akademi. Laitos

on edustettuna mm. meriympäristöneuvottelukunnassa, Pohjoismaiden meri-

biologian kollegiossa, Committee of the Baltic Marine Biologistsissa.

Laitos osallistuu projektiin (1982-87) “Testsystem för toxiska

substanser i vattenmilj ön tStatens naturvårdverk, Tukholma). Lisäksi

laitos ottaa osaa pohjoismaisiin kursseihin ja konferensseihin.
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1 5 ABO ÄKADHf1

15.2 ATATTIS-LUONNONTIETEELLINE’J TIEDEKUNTA

15.2.2 ORGAANISEN KH4IAN LAITOS

TUTKIMUSALA

Orgaanisen kemian laitoksen tutkimustoiminnasta ympäristöntutkimuksen

piiriin kuuluu lähinnä juomaveden orgaanisten vhdisteiden tutkimus.

VOIMAVARAT

Laitoksen laboratoriotilat ovat melko vanhat eivätkä varsinkaan työ-

turvallisuuden osalta ole riittävän asianmukaiset. Tarvittaessa (esim.
pilot plant-mittakaavan kokeita varten) laitos voi saada käyttöönsä

Abo Akademin laitehalleja.

Laitoksella on professori, kaksi yliassistenttia, neljä assistenttia,

laborantti sekä 6-10 erikoistyöntekijää. Ulkopuolisen rahoituksen tur

vin työskentelee kaksi tutkimusassistenttia ja yksi puolipäiväinen

tutkimusapulainen. Em. henkilöt työskentelevät joko kokonaan tai osa

aikaisesti juomavesitutkimuksen parissa (yhteensä 2 htv). Juomavesi

tutkimukseen osallistuu myös 1-2 erikoistyöntekijää vuosittain.

Laitoksella on min, seuraavat laitteet: kuusi kaasukromatografia, neste

kromatografi, kaksi NMR-spektrometria ja IR-spektrometri. Lisäksi lai

tos voi tarvittaessa käyttää Aho Akademin metsäntuotteiden kemian lai

toksen massaspektrometria sekä Aho Akademin ja Turun yliopiston yhteis

tä massaspektrometria.

Laitosmääräraha vuodelle 1982 oli 146 000 mk. Suomen Akatemian juoma

vesitutkimukseen myöntämä määräraha oli vuonna 1982 20 000 mk, joka

on puolet tähän tutkimukseen vuonna 1982 käytetyistä varoista. Palvelu-

tutkimuksista kertyi laitokselle noin 20 000 mk.
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TUTKIMUSTOIMINTA

Juomavesitutkimukseen kuuluvina on viime vuosina ollut käynnissä seu

raavanlaisia osaprojekteja:

juomaveden haihtuvien orgaanisten epäpuhtauksien kartoitus

erilaisten puhdistusmenetelmien vaikutus em. epäpuhtauksien

määriin

humuspitoisen raakaveden otsonoinnissa syntyvät hapettumis

tuotteet ja erilaisten puhdistusmenetelmien vaikutus näihin

juomaveden kloorauksessa syntyvät mutageeniset aineet

(yhdessä metsäntuotteiden kemian laitoksen kanssa)

veden liuenneen orgaanisen aineksen analyysimenetelmien

kehittäminen.

Laitoksella pidetään juomavesitutkimusta tärkeänä, ja sitä tullaan mah

dollisuuksien mukaan jatkamaan. Tutkimusta haittaa kuitenkin teknisen

apuhenkilölcunnan vähyys, mistä johtuen laitteita ja kemiallista asian

tuntemusta ei pystytä mahdollisimaan tehokkaasti hyödyntämään.

Voimavarojen vähyys on esteenä pitkäjänteiselle tutkimussuunnittelulle.

Lisäksi laitos ei pysty kilpailemaan elinkeinoelämän kanssa kyvykkäistä

tutkijoista (palkkakehitys), mikä osaltaan vaikeuttaa korkeatasoisen

tutkimustoiminnan ylläpitämistä.

Laitoksen mielestä ympäristöntutkimuksen tulisi pemstua nykyistä enem

män niin. kemialliseen ja tekniseen perustietämykseen päämääränä toimen

piteet, joilla ympäristöhaittoja voidaan ehkäistä ilman, että yhteis

kunnan teknis-taloudellisia edellytyksiä horjutetaan.

KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN TEISTYU

Juomavaesitutkiniusta tehdään Suomessa melko vähän ja hajaantuneesti

vähäisin keskinäisin yhteyksin. Laitoksen mielestä Suomeen olisi perustet

lRvavaltalwnnallinen vesitutkimuslaitos, joka koordinoisi alan tutkimus-
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ta, palvelisi kunnallisia vesilaitoksia sekä suorittaisi alan tutki

musta (mielellään yhteistyössä korkeakoulujen kanssa).

Laitoksen tutkijoilla ei juuri ole mahdollisuuksia osallistua kansain

välisiin kongresseihin tai tehdä opintomatkoja ulkomaille. Myöskin

mahdollisuudet kutsua ulkomaisia asiantuntijoita ovat rajoitetut.
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15 ABO AKADEMI

15.3 TALOUDELLIS-VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

15.3.1 KANSANTALOUSTIETEEN LAITOS

TUTKIMUSALA

Laitoksen tutkimus keskittyy kansantalouden tutkimusalaan. Kansantaloustie

dettä opiskelevat rojvat suorittaa joko ekonomin tai valtiotieteen kandi

daatin tutkinnon. Koulutusohjelman aineopintoiliin kuuluu kolmesta viiteen

opintoviikkoon kestävä “ympäristötalouden” (milj öv’xdsekonomi”) kurssi.

Aiheesta kiinnostuneilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa tästä laajen

nettu 10 opintoviikon mittainen ympäristötalouden kurssi. Halukkaat voi

vat tavanomaisen kandidaattitutkinnon koulutusohjelman puitteissa myös

erikoistua syventävien opintojen vaiheessa ympäristötalotiteen.

VOIMAVAPAT

Kansantaloustieteen laitoksen henkiläkuntaan kuuluu kaksi professoria,

yksi yliassistentti, yksi lehtori sekä kaksi assistenttia. Kukaan vaki

naisesta henkilökunnasta ei tee tällä hetkellä ympäristöntutkimusta.

TUTKIMUSTOIMINTA

Laitoksen pro gradu -tutkielmista noin 10 on viime vuosina käsitellyt

ympäristökysymyksiä, mutta ylemmänasteisia tutkimuksia ei toistaiseksi

ole tehty. Ylenmiänasteisiin tutkimuksiin on kuitenkin mahdollisuus, lä

hinnä yhteistyössä Tukholman yliopiston kanssa.

Laitoksen tutkimukset julkaistaan sarjassa ‘7’Ieddelanden från Ekonomisk

statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi”.
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