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Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohielman 1980 perustana on voimavaro

jen muuttumattomuus vuoteen 1979 verrattuna. Tutkimustyötä pyritään

kuitenkin edelleen tehostamaan r’ inottarnalla vastuualueiakoa ja kehit

tämällä tavoitejohtamiselle ominaisia menetelmiä. Entistä selvemmin

pyritään kestoltaan ja aiheeltaan rajattuihin, useamman tutkijan yh

teistyönä toteutettaviin projekteihin. Yhteyksiä lisätään tässä mie—

lessä entiseQtään vesientutkimuslaitoksen eri yksiköiden välillä sekä

erityisesti osastojen, vesipiirien vesitoimistojen ja muiden tutkimus—

organisaat ioden kanssa.

Vuoden 1980 tutkimusohjelmassa on todettavissa vesihallinnon tutkimus-
toimintaa edistävän ja koor’dinoivan toimikunnan (TUKO) merkitys. Tämä
toimikunta on ollut vesihallirmon tieteellisen neuvottelukunnan ohella
vaikuttamassa kehitettäessä suurehkoja yhteistyönä toteutettavia tut
kimuskokonaisuuksia. Tällaisista kokonaisuuksista on erityisesti syytä
mainita SITRAn koordinoim Teollisuuden jätevesiprojekti sekä Nord
forskin biologisia myrkyllisyystestimenetelmiä koskeva projekti.

Julkaisutoimintaa kehitellään edelleen vesihallituksen marraskuussa
1979 hyväksymän julkaisutoiminnan periaatteita koskevan ohjeen mukai
sesti.

Projektit on tässä ohjelmassa ryhmitelty havainto- ja seurantatoimin
taan, tutkimustoimintaan ja tilaustöihin. Tutkimukset on vuoden 1979
tutkimusohjelman mukaisesti sitetty yhteniisellä projektilomakkeella,
johon on otettu tietoja myös projektin vaatimista resursseista.

Vesientutkimuslaitoksen henkilöstö jakautui vuoden 1980 alussa seuraa
vasti:

Yksikkö kaikkiaan akateemisen työsopi
loppututkinnon mussuhtei
suorittaneita sia

hydrologian toimisto 56 21 22vesitutkimustoimisto 18 11 6teknillinen tutkimust. 32 35 lhtutkimuslaboratorio 50 10 12laitoksen johtaja ja 2 1
os.siht.

yhteensä 138 58 56



dro1ogian toimisto

Jolidanto. Hydrologia tutkii veden kiertokulkua luonnossa. Erityi

sesti veden määrän vaihtelut kiertokulun eri osissa ovat hydrolo

gisen tutkimuksen kohteita.

Hydrologian toimisto hankkii tietoja vesistöistä ja veden kierto

kulusta esistöjen käytön suunnittelua, valvontaa ja perustutki

musta varten. Hydrologian toimiston havainnointi-, palvelu- ja

tutkimustoiminta palvelee yleisempää alan tietämyksen tarvetta ja

toimisto vastaa pääasiallisesti Suomessa tehtävästä hydrologian

alan tutkimustoiminnasta merialueita lukuunottamatta.

jjoianrushavainnointi. Hydrologisista parametreista -

sadannasta, haihdunnasta, vedenkorkeudesta, virtaamasta, valunnas

ta, maankosteudesta, pohjaveden määrästä, roudasta, veden lämpö

tilasta, jääilmiöistä jne - on tehtävä jatkuvia, systemaattisia

ja hyvin kontrolloituja havaintoja tarkoituksenmukaisiksi suunni

teltujen liavaintoverkkojen avulla.

Vaikka olemassa olevat hydrologiset havaintoasemaverkot ovat koko

maata ajatellen kattavia, on esiintynyt jatkuvaa tarvetta havain

topisteiden lisäämiseen erityisesti vesienkäytön suunnittelun tar

peisiin.

Hydrologinen perushavainnointi on tähän asti ollut lähes yksin

omaan liydrologian toimiston ja sen edeltäjien tehtävänä, Hydrolo

gisen havaintotoiminnan koordinointi, tietojen keräys ja käsittely

on syytä vastakin pitää keskitetysti hydrologian toimistossa. Sen

sijaan havaintotoiminnan rakenteiden - kuten vesiasteikkojen ja

limnigrafien - kunnossapitoa ja havaitsijoiden toiminnan valvomista

vesipiirien vesitoimistojen toimesta tapahtuvaksi pyritään jatku

vasti lisäämään.

Rekisteröivien vedenkorkeusasemiei määrää pyritään lisäämään. Sade-

ja lumihavainnoissa siirrytään enenevässä määrin ATK:n käyttöön

aluearvojen laskemisessa. Samalla lisätään yksittäisten asemien



3

laatukontrollia, Sadeinittarikalustoa kehitetään yhdess Ilmatie

teen laitoksen kanssa. ieivitetään gammamenetelmän operatilvinen

käyttöönotto lumen vesiarvomittausten suorittamiseksi.

Hydrologisten rekisterien osalta laajennetaan olijelmakirjastoa,

uusitaan liydrologiset rekisterisysteemit ja perustetaan uusina

pohjavesi- ja liaihduntarekisterit. Hydrologisten rekisterien avul

la tehostetaan havaintoaineistojen tilastollista käsittelyä, yh

teiskäyttöä muiden rekisterien kanssa ja hyväksikäyttöä julkaisu-

toiminnassa.

Havaintotulokset julkaistaan edelleen hydrologisissa kuukausitie

dotteissa, vuosikirjoissa sekä erillisinä julkaisuina.

Valuma-alueiden fysiografiset tekijät. Nykyisin käytössä olevat

vesistöjen valuma-alueiden aloja ja järvisyyksiä koskevat tiedot

ovat monilta osin vanhentuneita. Edellinen määritys on tapahtunut
1950-luvun alussa. Sen jälkeen on rakennettu tekojärviä, tehty
vesistöjärjestelyitä jne. Kartasto on myös olennaisesti parantu
nut. Uudet määritykset voitaneen tehdä yhdessä vesipiirien vesi
toimistojen kanssa. Hydrologisen havaintotoiminnan lisäksi perus-
tietojen hankkimiseen kuuluu es:in, järvien syvyyskartoitus ja va
luma-alueiden fysiografisten tekij öiden selvittäminen.

Valuma-alueen pinnanmuodot, maalajit, maankäyttö, kasvillisuus,
jne. on tunnettava, mikäli aiotaan selvittää niiden vaikutus esim,
sadannan ja valunnan väliseen riippuvuuteen, ts. kehitettäessä
alueelta valuvan veden määrää ja laatua selittäviä malleja.

Palvelutoiminta käsittää tilaustutkimukset ja mittaus- ja havainto-
tulosten toimittamisen tilaajille. Palvelututkimukset ovat tilaa
jien toimeksiannosta suoritettavia selvityksiä ja mittauksia. Esi
merkkeinä voidaan mainita sateen ja lumen vesiarvon aluearvot,
virtaustutkimukset purkupaikan, vedenottopaikan tai vesistöön raken
tamisen selvittämiseksi sekä siivi’<oiden, säännöstelypatojen ja
vesivoimalaitosten kalibroinnit, Erillisten hydrologisten selvi
tysten tarve on myös lisääntymässä.

Valuntamallien kehittäminen edellyttää veden kiertokulun osateki



jöiden - sadannan, valunnan, haihdunnan ja veden varastoitumiSen -

sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysoimista. Valurna-aluedefl

fysiografisten tietojen tunteminen on välttämätöntä mallien kehittä

miselle ja tehokkaalle käytölle erityisesti alueilla, joilta suora-

naiset hydrologiset havainnot puuttuvat.

Mallien varsinainen käyttöala on hydrologisten ennusteiden laati

minen. Yhtä tärkeitä ovat kuitenkin suurten vesistöjen käyttömallit.

Eräs mallien tärkeä käyttöala on myös ihmistoiminnan aiheuttamien

hydrologisten muutosten selvittäminen

Haihduntatutkimuksissa pyritään kehittämään yksinkertaisia mene
telmiä, joissa tavanomaisten ilmastohavaintojen avulla saadaan ve

sipinnasta, lumenpinnasta ja maa-alueella tapahtuva liaihdunta mää
ritetyksi käytännön tehtävissä riittävällä tarkkuudella.

2ssien; veden virtausnopeuksien, eroosion, sedimentaation
yms. tutkimusta tulee tehostaa, sillä tuloksilla on välitöntä käy
tännön merkitystä mm tulvien syiden selvittämisessä, vesiensuo
jelussa jne.

Pohjavesitutkimuksissa pyritään selvittämään pohjaveden muodostumi
seen ja pohjavesialueiden vesitaseeseen vaikuttavia tekijöitä. Tähän
käytetään uusilta pohjaveden havaintoalueilta saatavaa aineistoa.
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Vsitut kimus toimi sto

johdanto. Vesitutkimustoimiston toiminnan tarkoituksena on tuottaa
luotettavia tietoja vesistöjen ja Suomen rannikon läheisten meri-
alueiden tilasta, siinä tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä
ja näin luoda osaltaan edellytykset vesistöjen jatkuvalle hyväksi
käytölle sekä ihmisen toiminnasta erityisesti vesistöihin kolidistu
vien vahingollisten muutosten estämiselle ja lieventämiselle. Tutki
mustoiminnalla pyritään myös selvittämään ihmiselle ja luonnolle
vahingollisten, haitallisten ja vieraiden aineiden esiintymistä,
kulkeutumist ja muuttumista vesissä ja vesistöissä.

Vesitutkimustoimiston tehtävien hoito edellyttää edelleen kiinteää
yhteistoimintaa vesipiirien vesitoimistojen kanssa Muukin yhteis
toiminta ja ryhmätyöskentelyn hyväksikäyttö on laitoksen pienimmälle
yksikölle entistä tärkeämpää edelleen ovat useat vesistötutkimuksen
alat vailla asiantuntijaa tai vain yhden tutkijan varassa. Monet
vuodelle 1980 suunnitellut hankkeet edellyttävät aputyövoiman käyttöä.

Seuranta. Vesitutkimustoimiston keskeisenä tehtävänä tulee edelleen
olemaan vesistöjen veden laadun seurannan ylläpitäminen nykyisessä
laajuudessaan. Pääkohteina ovat virtapaikat, järvisyvänteet, raja-
vedet, rannikkoalueet, pienet valuma-alueet, kasviplankton, jokien
kuljettamat ainemäärät ja jäämäainepitoisuudet kaloissa ja muissa
vesieliöissä.

Itämeren suojelusopimuksen (v. 197) aiheuttama tiivistynyt kansain
välinen yhteistyö on selvästi lisäämässä tiedon tarvetta myös meren
osalta. Likaantunutta rannikkoa koskevassa raportoinnissa tullaan
vastedes käyttämään entistä enemmän hyväksi velvoitetutkimusten
tuottamaa tietoa, Vesitoimistojen omaa työpanosta voidaan näin lisätä
likaantumattoman rannikon vertailualueilla ja muissa selvityksissä.
Kansainväliseen tietojenvaihtoon sopiva liavaintoaineistdn kokoaminen
ja raportÖinti edellyttävät valtakunnallisesti koordinoitua tutkimus
toimintaa.

Ympäristömyrkkyjen leviämisen ha’iainnointi niin sisävesistöissä kuin
mereiläkin on keskeisiä monipuolistuvan seurannan tehtäviä. Pääpaino
on joka viides vuosi tehtävässä kalaston seurannassa.



Pienten valuma—alueiden seurantatutkimuket QVit antaneet arvokasta

tietoa luonnon huuhtoutumata ja haj ak rmi tuk oeota . Seurantaa ja tke —

taan entisessä laa.juudessaan.

Rekisterit ja näytteistöt. VeUenIaaturekisterin täydentämisessä

pyritään v. 1980 jättämään pois määritystulosten koodaus ATK-muotoon,

jolloin samalla poistuu pääasiallinen virhelähde. On kuitenkin edel

leen tähdennettävä vesitoimistojen vastuuta rekisteriin toimitettavan

aineiston luotettavuudesta.

Vuonna 1977 alulle pantua ympäristömyrkkyrekisteriä kehitetään osit

tain yhdessä vedenlaaturekisterin kanssa. Ympäristömyrkkyrekisterin

hyväksikäyttö tapalitunee lähinnä erilaisina taso- ja trenditutkimuksi

na, joista ensimmäinen (eloliopeaa koskeva) aloitettiin sykEyllä v. l979.

Olemassa olevan planktontiedoston kehittämistä biorekisteriksi jaketaan.

Tällöin vesien eri eliöyhteisöjä koskevia tietoja kerätään myös muista

tutkimuslaitoksista ja yliopistoista.

Muu tutkimus, Ympärist5myrkkytutkimuksi11a pyritään paitsi ympäristö—
myrkkyjen pitoisuuksien muutosten osoittamiseen (seuranta) myös niiden
vaikutusten mittaamiseen vesistöissä ja meressä, sekä jätevesien testaa
miseen eri eliöiden avulla. Kotimaassa tehtävien selvitysten koordi
noimisen ohella muodostuu erityisesti pohjoismainen ja Itämeren alueel
la tapahtuva yhteistoiminta sekä muualla tehtävän tutkimuksen seuraa
minen yhä tärkeämmäksi toiminnan osaksi. Paino tulee olemaan - seuran

nan, rekisterin ja näytteistön ohella - menetelmien ja testien kehit
t äm i se s sä.

Vesistöihin tulevan luontaisen huuhtoutuman sekä (ihmisen aiheuttaman)
hajakuorman suuruuden selvittelyyn käytetään myös huomattava osuus
toimiston voimavaroista. Useiden seurantaverkkojen, mm. virta- ja
syvännepaikkojen ja pienten valuma-alueiden, tulosten tarkastelu,
nykyaikaisesta metsä- ja maataloudesta peräisin olevan kuorman mittaa
minen, järvien happamoitumisen ja elektrolyyttisuliteiden muutosten
selvittely sekä tekoaltaita koskevat tutkimukset palvelevat kokonaan
tai osittain tarkoitusta. Näistä metsätalouden vesistölle aiheuttamaa
kuormaa koskevat tutkimukset jatkuvat Nurmes-suunnitelman puitteissa
ja maatalouden osalta on aloitettu systemaattinen tutkimustarpeen
selvittely, Happamoitumisen ja siihen liittyvien ilmiöiden selvittely



On OOO ttautunut tirk ksi jo I’ijak i kyyiiyk’ekoi Vesistöjori voden

muuttumisen erilais o oo1eved’n s1 uuo1 :t , maareräd ja rnaaT1iyttmUfl

toja edustavilla ali1o on o Hi er liitUyv uusi hanke.

Kokeilua ja seurantaa automaattliulla veden laadun tarkkailuasemilia

jatketaan. Kymijoella on kolme ja Kokemäenjoella kaksi Helsingissä

olevaan keskusyksikköön kytkettyä asemaa. Kahden siirrettävän aseman
lisäksi tullaan Nokia Oy:ltä saatuja kolmea Vesku-asemaa sekä käyttöön
saatavaa uuden tyyppistä asemaa käyttämään vesihaliinnon tarkkailu-
tehtävissä eri paikoissa. Erityistä painoa pannaan raporttien nopeaan
valmis tumiseen,

Vedenlaatumailjen kehittämisen tavoitteena on: 1) Tilastollisten
happi- ja fosforimaliien kehittäminen ja soveltaminen eri tyyppisiin
järviin, 2) Jokien happimailien kehittäminen ja testaus, 3) VH - IBM
projektista v. 1980 valmistuvan ekologisen simulointimallin kokeilu
eräisiin järviin. ) Mallien tarvitsemien tietojen kerääminen, Mallien
kehittäminen edellyttää jatkuvaa ja hyvän. yhteistyötä vesihallituksen
puitteissa. Vaatiihan mallien käyttö vesistöistä vedenlaatua koskevien
tietojen ohella myös tietoja mm. virtaamasta ja kuormasta.

Muista huomattavista tutkimustelitävistä on vielä majnjLttaya 1) levätut—

kimukset meri- ja rannikkoalueilla. Nämä koskevat rakkolevän levinnei

syyden muutoksia ja levien sitoman typen määrää ja tehdään useiden lai

tosten välisenä yhteistyönä. 2) “Ulosteperäistä saastutusta ilment—

vien bakteerien käyttäytyminen vesissä”-projekti on myös laitosten väli

nen hanke (päättyy v. 1981), jota Maj ja Tor Nessiingin säätiö rahoit

taa. 3) Typpiylidisteiden vaikutusta tutkitaan eräissä likaantuneissa

jokivesissä sen selvittämiseksi, tulisiko jätevesien käsittelyssä ryh
tyä myös typen poistoon. ) Kerrostuvan kiintoaineen määrään ja laa
tuun liittyvää probiematiikkaa selvitetään.

Tutkimusmenetelmien kehittäminen. Biologisten ja mikrobiologisten
vesistö- ja vesitutkimusmenetelmien standardisointia jatketaan tieteel
lisen neuvottelukunnan alaisina toimivissa työryhmissä. Työ on kiin
teässä yhteydessä kansainväliseen toimintaan (INSTÄ, ISO, BMB ja Itä
meriyhteistyö),



Yrnpiri5t;nyr’kk,’tutkimuksIs;a tIE !lerIetelrnlen ja testien kehittinii —

nen olemaan trkei1i ij alla uunii i t 1 e 1 uka ide 1 la, 01 cci lisona usa 15

tutkimuksissa tulee edelleen olemaan pohjo;smainen ja Itämeren alueella

tapahtuva yhteistoiminta.

Automaattisilia asernilla tehtävät tutkimukset ovat huomattavalta osalta

laitteiden ja menetelmien kehittelyä, jossa kansainväliset yhteydet ovat

tärkeitä. Keskeinen hanke on jo myös “vesivaratietojärjestelmän kehit—

täminen.
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Teknillinen tutkimus toimisto

Johdanto Teknillinen tutkimustoimisto tutkii ja kehittää vesien-
suojelun ja vesihuollon kannalta tarpeuliisia laitteita ja
menete1miä Toimistolle kuuluu myös vesihallinnon tehtävien
edellyttämä maantutkimustoiminta ja sen kehittäminen sekä ra

kenteiden tutkimus ja kehittäminen Lisäksi toimisto käsittelee
vesistöön rakentamisen vaikutusten selvittämistä koskevia asi
oita.

Teollisuusjätevesiin kohdistu
vaa tutkimusta on vesihallituksen aloitteesta tehostettu ja sitä
koordinoidaan SITRAn teollisuuden jätevesiprojektissa (TESI) ,

johon vesihallitus osallistuu sekä suorittajana että rahoittaja—
na, Projekti on aloitettu vuoden 1978 lopulla ja se on suunni
teltu päättyväksi vuoden 1981 puolessa välissä. Tähän projektiin
liitt”vät useimmat vesihallinnossa suoritettavt teollisuus—
jätevesien käsittelytutkimukset. Niiden oääoaino on säi1ytetty
metsäteollisuuden jätevesien käsittelyn tutkimuksessa.

Vuonna 1980 saadaan päätökseen Oy Wilhelm Schauman Äb:n
Pietarsaaren tehtailla käynnissä ollut valkaisujätevesien bio
logis-kemiallinen ouhdistus sekä esiselvitykset metsäteollisuu
den jätevesien mekaanisesta selkeytyksestä ja biologisesta ouh
distuksesta v. 1981. Uusina nrojekteina on käynnistetty mekaa—
nisesta selkeytyksestä jatkoprojekti sekä suifiittitehtaiden
biologista puhdistusta koskeva projekti. Tutkimusprojektien
käytännön suoritus tapahtuu pääasi3ssa vesipiireissä.

Xyien viemärilaitokset. Äsumajäteveden käsittelyyn
liittyvälUi tutkimuksella pyritään sopivien tehostus ja täydennys
menetelmien kehittämiseen.Koska suurin osa puhdistamoista toi
mii rinnakkaissaostusmenetelmällä, selvitetään erityisesti,
millä tavalla niiden puhdistustehoa voidaan kohtuullisin kus
tannuksin nostaa, Rinnakkaissaostuksen täydentäminen mm, suo-
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datuksella on selvittelyn kohteen. Nitrifikaatio tai tyuen
poisto tulee l980-luvulla toteutettavaksi jossain määrin,
joten tavoitteena on olosuhteisi imme soveltuvien menetelmien
ja mitoitusarvojen selvittäminen. Näitä projekteja toteutetaan
VTT:n Suomenojan tutkimusasemalla.

Lietteen käsittelytarpeen lisäännyttyä tutkitaan pienten puh
distamoiden lietteen käsittelyä ja sakokaivolietteen käsittely-
mahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla
mainitut lietteet saataisiin hyödynnettävään muotoon. Myös liet
teen hyväksikäytöstä mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhait
toja tutkitaan kahdessa erillisessä projektissa. Tutkimukset
tehdään tätä tarkoitusta varten perustetuilla koeKentillä,

Hule- ja vuotovesistä aiheutuvia jätevedenouhdistamoiden toi
minnallisia ongelmia selvitetään tutkimalla niiden vaikutusta
ouhdistusprosessin käyttäytymiseen sekä viemärilaitoksen koko
naiskuormitukseen ja kustannuksiin ns. seka- ja erillisviemä
röinnin vertailu—projektissa, jonka koeajot tehdään Suomen
ojan tutkimusasemalla.

Maj ja Tor Nessiingin säätiön,eri korkeakoulijen, kaupunkien
ja vesihallinnon yhteistyössä toteuttamaa laajaa hulevesitut
kimusta jatketaan v. 1980 teknillisen tutkimustoimiston sekä
Helsingin ja Oulun kaununkien ja vesipiirien toimesta.

Noneasti kehittynyt ja pit
källäkin tähtäyksellä nohjaveteen nerustuva vedenhankinta
on tuonut esiin oohjaveden määrään, laatuun ja käsittelyyn
liittyvän perustiedon puutteen. Pohjaveden käsittely- ja esi
käsittelymenetelmien tutkiminen on tarpeellista varsinkin mo
nien nykyisten pohjavesilaitosten nuhdistetun veden eoätyydyt
tävän laadun parantamiseksi.

Jo aloitettuja tutkimuksia lisätään pohjaveden virtauksen sekä
fysikaal is-kemiali isten tasaoaino-olosuhteiden oerushavainnoil
la, joita tarvitaan kaikissa pf)hjaveteen liittyvissä suunnitel
missa ja toiminnoissa. Kalliokaivojen hyötysuhdetta haja-asutuk
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sen ja pienten taajamien vedenhankinnassa pystytään nykyisestään

huomattavasti lisäämään hankkimalta kallioperän pohjaveteen

liittyvää perustietoa ns. kalliokaivo-projektissa.

Tek000hjaVesi!tUtkimUsta jatketaan kokoamalla havaintoaineis

toa la käyttökokemuksia.

Pohjaveden käsittelytutkimuksia varten on suunnitteilla siir

rettävän koeaseman hankinta ja koekäyttö v. 1980. Tutkimuk

sella pyritään raudan ja m3ngaanin vähentämiseen ohjavedestä

sekä v,l80 myös radioaktiivisuuden poistoon,

Vesistöön rakentamisen vaikutukset. Vesistöön rakentamisen vai

kutusten selvittämisen tärkeimpänä tavoitteena on rakentamises

ta johtuvien haittojen vähentäminen uusia rakenne- ja menetel

märatkaisuja kehittämällä. Rakentamisen haittavaikutukset kar

toitetaan tämän tutkimussektorin tärkeimpien tehtävien yksilöi

miseksi ja tarvittavan tutkimustyön tarpeen arvioimiseksi v.

1980. V. 1980 vesistöön rakentamisen vaikutuksiin tulee kuulu—

maan kaksi tutkimusprojektia: jokivesistön veden laadun aran

tammen ilmastuksen avulla sekä metsäojituksesta aiheutuvan

vesistön kuormituksen ja tulvan vähentäminen.

Maatutkimustoiminta ja rakenteet. Teknillinen tutkimustoimisto

suorittaa geoteknisiä tutkimus- ja suunnittelutehtäviä vesi-

hallinnon rakennusprojektien eri vaiheissa: kokonaissuunnitte

lussa, yleissuunnittelussa, detaljisuunnittelussa, rakennustyön

valvonnassa ja jälkitarkkailussa ja kehittää maarakenteiden ku

ten patojen ja uomien suunnitteluperusteita käytännön suunnit

telutyön ohella.

Laajimmat tutkimuskohteet tällä hetkellä liittyvät Pohjanmaalla

käynnissä oleviin jokijärjestelyihin ja ns, tulvaprojektin

alkuunpanemiin Kokemäenjoen ja Kymijoen järjestelyihin ja Sai

maan rantapengerryksiin. Lisäksi on vastaavia järjestelyjä käyn

nissä myös muissa Etelä-Suomen jokivesistöissä. Uusina kohteina

on suunnittella mm. kasteluvesiait-aita ja luonnonravintolammi

koita sekä virkistyskäyttö- ja vesiensuojeluhankkeita, Mahdol

lisena uutena tehtävänä on lisäksi osallistuminen natojen kun

nossapidon ja tarkkailun valvontaan käsittäen Suomen merkittä—
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vimmät patoraken teet.

Maatutkimustoiminnasta on suurin osa ollut geoteknistä suun

nittelua ja rakennustyön valvontaa. Maarakenteiden ja maahan-

rakentamisen tutkimus on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi, Vesi-

rakennuksen geotekniikan tutkimuksia suorittavat vesihallituk

sen lisäksi Teknillinen korkeakoulu, Valtion teknillinen tut

kimuskeskus ja Imatran Voima Oy.



Tutkimus laboratorio

Johdanto. Tutkimuslaboratorio toimii kansallisena vesialan refe

renssilaboratoriona, mikä merkitsee, että vesianalyysien osalta

laboratorion tehtäviin kuuluu

- menetelmien kehittäminen ja analysoinnissa tarvittavien mit

tauslaitteiden kokeilu

menetelmien saandardiroiminen

— vertailunäytetutkimusten järjestäminen

- alan opastus, informaatio ja koulutus

kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja

— erityisanalyysien suonittaminen

Palvelutoiminta käsittää vuosittaisen tutkimusohjeiman sisältä

mät erityisanalyysit sekä sopimusten mukaan vesihallinnon ja

muiden viranomaisten tarvitsemia erityisanalyysejä. Kutakin tut

kimustehtävää varten laboratoriossa on vastuuhenkilö, jota tulisi

aikaisempaa enemmän käyttää hyväksi myös tutkimusten suunnitte

lussa ja tulosten käsittelyssä. Laboratorion tehtävistä palvelu-

toiminta muodostaa ylivoimaisesti suurimman työkentän. Vuoden

1980 tutkimusohjelma osoittaa, että erityisanalyysien tarve on

yhä kasvamassa. Tästä syystä tavanomaiset vesistä tehtävät stan

dardisoidut määritykset siirretään vähitellen lähes kokonaan

vesipiirien laboratorioiden tehtäväksi sitä mukaa kuin näiden

laite- ja henkilöresursseja lisäämällä, kouluttamalla henkilö

kuntaa ja kehittämällä eri vesipiirien välistä työnjakoa on mah

dollista. Vuoden 1979 aikana on aloitettu Kesi-Suomen vesipii

rin vesitoimiston laboratorion kehittäminen hankkimalla auto

maattinen kemiallinen analysaattori.



Havaintotoiniinta sisältää tutkimuslaboratorion osalta ilman kaut

ta vesistöihin kulkeutuvan kuormituksen arvioimisen. Tätä suori

tetaan seuraamalla sadeveden ja lumen laatua yhdessä hydrologian

toimiston kanssa. Vuonna 1980 tutkitaan erityisesti näytteenotti—

mien vaikutusta laskeumatuloksiin.

Menetelmien kehittäminen ja standardisointi tähtäävät osaltaan

korkean analysointitason ylläpitämiseen vesihallinnon laborato

rioissa Erityisen tärkeää on tuotetun analysointitiedon laadun

valvominen, johon tullaan käyttämään aikaisempaa enemmän voima

varoja Näytteiden kirjaus ja tulostus pyritään siirtämään auto

maattisen tietojen käsittelyn avulla tapahtuvaksi tulosten tuoton

nopeuttamiseksi.

Menetelmien kehittämisessä rääpaino on orgaanisten yhdisteiden

määritysmenetelmien kokeilussa. Kehittämistyö käsittää sekä orgaa

nisten aineiden kokonaispitoisuuden mittaukset (BOD—, TOC- ja

TOD-menetelmät) että erityisaineiden määritykset (esim. eräät

hajua aiheuttavat yhdisteet) ja edellyttää laiteliankintoja (nes

tekromatografi ja TOC-mittauslaite),

Laboratorion käytössä olevat metallien määritysmenetelmät eivät

kaikissa tapauksissa täytä tutkimustehtävien asettamia vaatimuk

sia, Erityisesti merivesien metallimääritykset ja menetelmien

herkistäminen edellyttävät tutkimustyötä.

Standardisointityötä jatketaan yhteistyössä suomalaisten vesialan

laboratorioiden kanssa. Standardisointi pohjautuu lähinnä alan

pohjoismaiseen yhteistyöhön. Samalla seurataan yhä enemmän kan

sainvälistä standardisointitoimintaa siirryttäessä menetelmiin,

joista Pohjoismaissa vain liarvoilla laboratorioilla on kokemusta.

Opastus— ja koulutustoiminta kohdistetaan erityisesti vesipiirien

laboratorioihin. Tarkastusta pyritään suorittamaan ja opastusta

antamaan myös vesihallituksen valvomiin laboratorioihin, käytössä

olevien voimavarojen mukaisesti.
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Vertailunäytetutkimus järjestetään kerran julkisen valvonnan

alaisille laboratorioille ja kerran jätevesien velvoitetarkkai—

luja suorittavien teollisuuslaitosten lahoratorioille Vertailu—

nåytetutkimusten tulosten käsittelyä ja raporttien tuottoa pyri
tään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan automaattisen tietojen

käsittelyn avulla. Oman tasonsa valvomiseksi laboratorio osallis

tuu vastaavien pohjoismaisten laboratorioiden järjestämiin in

terkalibrointitutkimuksiin.
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LYHENTEIT

vesihallinto

YS yleissuunnitteluosasto

yst yleissuunnittelutomisto

vvt vesiensuojolu- ja vesien virkistys—

käyttötoirnisto

yht vesihuoi tooimisto

sät säänn5stelytoimisto

kut kuivatustoirtiisto

TE teknillinen osasto

rat rakennustoimisto

kkt käytt5- ja kunnossapitotoimisto

uit uittotoirnJsto

VK valvonta— ja satselmusosasto

vat vaivoiitatoimisto

kat katselmustoimisto

01 oikeusosasto

oit oikeusteimisto

hat hallintotoimisto

TA talousosasto

tat talous s uunni tte lutoimisto

kpl kirjanpitotoimisto

jät järjestelytoimisto

VL vesientutkimuslaitos

hyt hydrologian toimisto

veI vesitutkimustoimisto

1tt teknillinen tutkimustoimisto

lab tutkimuslaboratorio

Hev Helsingin vesipiirin vesitoimisto

Tuv Turun - -

Tav Tampereen - -

Kyv Kymen -

Miv Mikkelin - -

Kuv Kuopion - -

PKv Pohjois-Karjalan - -

Vav Vaasan — —
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KSv Keski —Suomen vesipiirin vesitoimisto

Kov Kouvolan — —

Ouv Oulun

Kav Kainuun
—

Lav Lapin -

11 -

TUKO Vesihallinnon tutkimustoiminnan edistämistä

ja koordinointia käsittelevä toimikunta

muita kotimaisia

EKX Eläinlääketieteellinen korkeakoulu

GTL Geologinen tutkimuslaitos

HKR Helsingin kaupungin rakennusvirasto

HKV Helsingin kaupungin vesilaitos

IC Itämeren väliaikainen suojelukomissio

KCL Oy Keskuslaboratorio Centrallaboratorium Ali
MTL Ivlerentutkimuslaitos

MTTK Maatalouden tutkimuskeskus

RKT Rilota- ja kalatalouden tutkimuslaitos
SF5 Suomen standardisoimisliitto r.y

VVT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
YVY Ylidyzkuntien vesi- ja ympäristöprojekti,

SITRAn koordinoimaa tutkimustoimintaa

kansainväliset ja ulkomaiset

COST European Co-operation in the Field of

Scientific and Teclinical Research (lis)
IHP International Hydrologic Program
ISO International Organisation for Standardiza

tion

INSTA Internordisk standardisering
OECD Oranization for Economic Co-operation and

Development

UNEP United Nations Environment Programme
UNESCO United t\Sations, Educational, Scientific and

Cultural Organisation
WMO World Meteorological Organization
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VESIHALLITUS 1980

TUTXIMUSPROJEKTI no: ,

Nimi Sadanta ja lumipeitteen vearvo

Jaakko Perälä
. Yli-Pohja

Signe Korpelainen
Matti eln

________

Sateen ja lumipeitteen vesiarvon seuraaminen ja mittaus

julkaiseminen.

Sadeveden laatuasemaverkoston ylläpit’minen.

Nykytila: Ylläpidetään 96 sadeasemaa, erilaisia erikoismittauksia,
l5L linjamittausasemaa, joista 42 kuuluu projektiin 00, 38 sadeve—
den laatuasemaa (vrt, laboratorion projektia 502). Tiedot on esikä
sitelty ajan tasalle, Tuloksia käsiteltäessä käytetään apuna Ilma
tieteen laitoksen havaintoverkkoa.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen): Hava int overko s t o yl -

läpidetään ja esikäsitellään entisessä laajuudessa. Vuosikirjatiedot
1978 valmistuvat vuoden 1980 loppuun mennessä. Aluesadantojen määri
tys ATK:lla aloitetaan.

Julkaiseminen vuosikirjoissa, kuukausitiedotteessa sekä vesihallin
non vesitilannekatsaiiksessa. Tiedotusta piireille hoidetaan samaan ta
paan kuin projektin 029 puitteissa tiedotetaan voimalaitoksille.

Vastuuyksikkö: VL/tsto . .

Kesto: aloitettu v. .
ista

va etuuhenkilö
muut henkilöt

vesitoimisto

jatkuva
Ajan käyttö

pv ?. %työajasta
157 pv .7. ¾ työajasta
180 pv ,,2, työajasta

pv .¾työajasta

Tarkoitus

tulosten
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

Vesistöjenvedenkorkeushavainnot,,,..

uksikkö: VL/tsto .
. .

Kesto: aloitettu v.

O vesitoimfstO

jatkuva

Marja Reuna
Nanna’ Mhi’nen
Pirkko Heinistö

‘0imc0a’i’a
Markku Puupponen
Svante Nordström
Sirkka-Liisa Viltasaari

. q %työajata
pv .9%työajasta
pv ,9%työajasta
pv .. 9% työajasta
pv 15% ‘

62 pv 28 % “

140 pv 50 ¾ —“—

Tarkoitus Vedenkorkeusliavaintoverkoston ylläpitäminen, kehittäminen,
havaintojen tarkistus ja taltioiminen sekä julkaisukuntoon saatta
minen

Havaintoverkosto koostuu 600 havaintoasemasta, joista 150

pian ja Pohjois-Karjalan vesipiirien vesitoimistot huolehtivat
alueensa vedenkorkeusasemien hoidosta.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen) To imint a j at kuu
muuten edellisten vuosien mukaan, Vedenkorkeusasemien kunnossapitoon
liittyvää yhteistyötö vesipiirien vesitoimistojen kanssa laajennetaan.

Uusia limnigrafiasemia pyritään rakentamaan 5-7 kpl.

Havaintoja julkaistaan kuukausitiedotteessa, vuosikirjassa ja tilas

istuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

132
132
l10

33

on rekisteröiviä. Turun, Tampereen, Vaasan, Kokkolan, Oulun, Kuo

toanalyyseissa.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

sii Vesistöjenvirtaarnahavannot

uksikkö: VL/tsto ht
.,.,,..,,.....,, vesitoimisto

Kesto: aloitettu v , päättyy v jatkuva
Ajan käyttö

Osallistu at:
vaetuuhenkilö .. pv . . . %työajasta
muut henkilöt . pv ,9% työajasta

pv

.9%työajasta

pv

.79%työajasta

128pv

58% -‘-

B8pv 0% -“--

Pirkko Heinistö 88pv 0% —“—

Raija Hölttä l65pv 75% -“-

Markku Puupponen 33pv 15% -“-

Tarkoitus : Valtakunnallisen virtaamahavaintoverkon ylläpitäminen,

havaintoarvojen tuottaminen, jäsentely, arkistointi ja julkaise

minen. Havaintomenetelmien ja havaintoverkon kehittäminen.

Vakiintuneen käytännön mukainen. Päivittäisiä virtaama

havaintoja tilastoidaan yli 160 purkautumiskäyrän avulla ja n.120

vesivoimalan tilastoista. Uusia purkautumiskäyriä on tekeillä n. 10.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vakiintuneen käytännön mukaisesti:

- virtaamanmittauksia 300. . . LQo kpl, muutamia uusia purkautumisky

riä

- virtaamahavaintojen käsittelyä; v.1979 vuosiyhdistelmät n, kesä

kuuhun mennessä

- tuloksien julkaiseminen kuukausitiedotteissa ja vuosikirjoissa;

tiedot vv. 1978-1979 vuosikirjaan toimitetaan 1980 aikana.

Virtaamahavaintopaikkoja pyritään lisäämään erityisesti 200.. .1000

km2 valuma-alueiden virtaamien määrittäiseksi (vrt, projekti Oli).

Uusia virtaamahavaintopaikkoja pyritään perustamaan n. 5 kpl vuo

desa (entisiä jää pois vuosittain 2.. .3 kpl).



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMU SPROJEKTI
QQ)4

Nimi . . .tP. et

yksikkö:

Kesto: aloitettu v.

istuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

VL/tsto .
.

veeltolmistO

Valunnan vaihteluun vaikuttavien tekijöiden selvittely,
mallien kehittäminen; havaintoaineiston keruu, käsittely,
tointi ja julkaiseminen. Vrt. proj. 156 vet

50 havaintoaluetta koko

95 tav. sademittaria, L47

2 lumi- ja routali.njaa,

0,07-122 km2

piirt. sademittaria,

10 pyranometriö

Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

- Rutiinihavaintojen jatkaminen, valumien laskeminen
- Alueiden vesitaseiden laskeminen

Metsäojituksen pitkäaikaiset hydrclogiset seurausvaikutukset

1958

Pertti Seuna
Timo Nieminen
Veikko Salmipuro
Marja-Leena Salmipuro

O

krT 0&;g1
O

Rsin

Ajan käyttö

jatkuva

66
176
198

pv
pv

pv

pv
pv

39 %työajasta
0C% työajasta

% työajaeta
tyÖjasta

Tarkoitus

152pv 60% —“—

a rkl s —

julkaistaan kesällä 1980



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: .
.

Haihdunt aha va innotNimi

ystuuyks: VL/tsto . . . .‘ vesitoimisto

Jaakko Perälä
Jukk Jxvinen
Raili Torkkeli
Matti Teln

Tarkoitus : Haihdunnan havainnointi maa-alueilta ja järvistä.
Havaintoaineiston käsittely ja julkaiserr’inen.

Nykytila: Ylläpidetään 19 U$WB Class A -astia-asemaa sekä L järvi
haihdunta- asemaa (Säkylän Pyhäjärvi, Tuusulanjärvi, Lammin Pääjär
vi ja Lokan tekojärvi). Class A —havainnot käsitelty ajan tasalle,
järvihaihdunta tasolla 1975-78. Aanderaa-dataloggerilla kerättyjen
havaintojen (lämpötila, tuuli, ilman kosteus, veden lämpötila) auto
maattinen käsittely otetaan käyttöön vuoden 1980 alusta.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Verkostot ylläpidetään nykyisessä laajuudessa. Havaintojen käsittely
saatetaan ATK-aineiston osalta ajan tasalle. Kokeillaan uuden haihtu
mislautan soveltuvuutta, Class A -haihduntatulokset julkaistaan kk
tiedotteissa ja vuosikirjassa. Järvihaihduntatulokset vuosilta 1975-

Kesto: aloitettu v. . (a s t i at)
ja 1971 (järvet)

vastuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

jatkuva

ättö

pv , %työajasta
pv ?9.%työajasta

l1, pv 9,%työajasta
pv 5p. ¾ työajasta

78 pyritään saamaan painokuntoon 1981 loppuun mennessä
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

VL/tsto ,,, . vesitolmisto

Kesto: aloitettu v. jatkuva
Ajan käyttö

vastuuhenkilö . . pv . %työajasta
muut henkilöt . pv 7P.% työajasta

. pv 8.%tyjasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yks1kfl ...lTY?P.eP.)
tai laitokset

Pohjaveden ja maaveden määrän seuranta, havaintotulosten kä

Tarkoitus : sittely ja julkaiseminen. Pohjaveden muodostumis- ja virtaus

prosessien selvittäminen hydrologian parametrien avulla. Pohjavesi

oloja selvitetään tällä projektilla veden yleisen kiertokulun, ei

yksityisten pohjavedenottamoitten kannalta.

Pohjaveden vailiteluita seurataan TVH:n v.1962 aloittaman ha
vaintopisteverkon avulla, Vesihallinnon perustama 5)4 aseman pohjavesi

asemaverkko valmistui 1979. Kullakin niistä asemista on 1 pohjavesi

limnigrafi, 10 pohjavesiputkea, maavesiputkia, routaputkia, mittapa

to, lysimetri jne.
Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Pohjaveden ja maaveden rutiiniseuranta jatkuu. Seurantaan kuuluu myös

pohjaveden laatu, ks. projekti 530.

Aikaisempien vuosien mittaustulokset käsitellään ajantasalle.

Tulokset julkaistaan hydrologisissa kuukausitiedotteissa ja vuosi-

kirjoissa.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMU SPROJEKTI no: .

Nimi
.

uuksik!ö: VL/tsto .

.

vesitoimisto

istuat:
Perälä

i{averinen

Torkkeli

-]rir 5.r bisto’r1 6!’ysiikan
1itos

Tarkoitus Vesistöj en jää— ja lämpätilaolojen seuranta sekä niitä

kuvaavien mallien kehittäminen

____

Seurataan

mistä 67 asemalla,

jääoloja 500 asemalla,

veden lämpätilaa 55

jään paksuuden kehitty

asemalla.

Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Havaintoverkostoj en edustavuusselvitys tehdään 1980 loppuun menness5..

Rutiininomaiset mttaukset käsitellään ajantasalle sitä mukaan kuin

niitä tulee. Kaikille syvänveden mfttausasemille hankitaan Eydrolap
mittari, Tutkitaan maksimi- ja minim:mittareitten käyttöönottoa pin

taveden lämpötilamittauksissa (liittyen haihtumistutkimuksiin).

Asemakortisto jää ja lämpötilamittauksille valmistuu.

Kesto: aloitettu v. .

Jaakko
Lauri
Matti
Raili

muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

jatkuva
Ajan käyttö

, pv 6 %työajasta
pv . % työajasta
pv P. % työajasta

pv 5P. % työajasta

Tulokset julkaistaan vuosikirjassa ja kuukausitiedotteessa.
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VESIHALLITUS 1980

TUTXIMUSPROJEKTI no: .

Nimi Hydrologisten havaintoverkkojen edustavuusselvitys

VL/tsto . . vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. jatkuva
ättö

Oealli stujat:
vastuuhenkilö .

, pv . %työajasta
muut henkilöt .

.
, 55 pv .

-5% työajasta
... pv .. . ¾ työajasta

...

pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköt’
tai laitokset

Hydrologisten havaintoverkkoj en optimoiminen. Tehtävään kuu-

Tarkoitus luu lähinnä valtakunnallisten vedenkorkeus- ja virtaamaha
vaintopaikkojen täydentäminen eri näkökohdat mahdollisimman hyvin
huomioon ottaen. Lähtökohtana hyt’in olemassa olevat havaintoverkot
ja vesipiirien tekemät havainnot, Vrt. proj. 002, 003 sekä 150 vet.

Noin puolet vesipii.reistä on käyty kertaalleen läpi. Vesipii—
rien havaintoihin on perehdytty samalla kun vedenkorkeushavaintojen
hoitoa on (asteittain vesipiiri kerrallaan) siirretty vesipiirien
tehtäväksi.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen): p ire 1tt äis i ä edusta -

vuusselvityksiä jatketaan. Suurin tarve näyttää tällä hetkellä olevan
luotettavista virtaamatiedoista 200.. .1000 km2 valuma-alueilta. Täl
laisia virtaama-asemia perustettaneen lähivuosina kunkin piirin alu
eelle 1. . .2 kpl yhteistyössä vesipiirien vesitoimistojen kanssa. Re
surssien vähäisyys pakottaa karsimaan aikaisempia, m.erkitykse1tän
vähäisempiä havaintoja.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI ‘

Nimi . Lsävesiensyvyyzkarto;tus

Vastuuyksikkö: VL/tsto hyt vesitoimisto

Risto Kuittinen

Eino Järvinen

Tarkoitus : Sisävesien syvyyskartoitus siltä osin kun sitä ei ole

tehnyt merenkulkuhallitus sekä järvien tilavuuksien määrittäminen.

Kartoitukset jatkuvat talvikausina vesipiireiss. Kaikkiaan

on kartoitettu 275 peruskarttalehden alueelta tärkeimmät järvet.

Kartoitus etenee keskimäärin 30 peruskarttalehden vuosinopeudella.

Toimintasuunniteirna (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen): Kartoituksia j atke

taan pääasiassa työllisyystöinä talvikausina niissä vesipiireissä,

joihin näitä varoja myönnetään. Kartat laaditaan ja piirretään puh

taaksi vesihallituksen antamia ohjeita noudattaen ja toimitetaan

maanmittaushallitukselle sit mukaa kun ne VH:sta valmistuvat.

Maanmittaushallitus alkaa myydä valokopioina niitä syvyyskarttoja,

jotka eivät ehdi normaaliin perus- ja topografisten karttojen uusi

mis- ja täydennysohjelmaan mukaan.

Työllisyystöiden ulkopuolella pyritään saattamaan yhteistyössä TVL:n

ja merenkulkuhallituksen kanssa Lohjanjärven uusittu syvyyskartoitus

valmiiksi vuoden 1981 loppuun mennessä.

Tulokset ilmakuvien käyttömahdollisuuksista syvyyskartoituksissa j ul

Kesto: aloitettu v.

istu’at:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

jatkuva

Ajan käyttö

pv . %työajasta

.. pv .. . % työajasta
pv .. . ¾ työajasta

pv .. , ¾ työajasta

kaistaan v. 1980,
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMU SPROJEKTI no: 022

Nimi , . . . .

tilannetiedotteet

Vastuuyksikkö: VL/tsto . .
.1 vesitoimisto

is
vastuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Veli Hyvir:inen
Pekka Ojala

Tarkoitus Tiedonjakelu. Vesitilannetiedotteilla pyritin tiytti1m.n
nopea, uutisluontoinen ja kytnn11inen vesi- (j- yms.) tilan
netta koskeva tiedon tarve, Kuukausittaisis tietoja tarvitsevat mm.
monet laitokset. Hydrologinen vuosikirja on vakiintunut instituutio,

“hydrologinen aikakirja”, jossa julkaistaan
vetoja hydrologisista havainnoista.

Xts. toirnintasuunnitelma.

tarkistettuja yhteen-

Toim intasuunnitekna (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Vv. 1978-1979 vuosikirjan valmiste]ua jatketaan.
saada painoon 1981 alussa.

Kuukausitiedotetta toimitetaan 12 kpl
Vesitilannetiedotteita toimitetaan 6.
Hydrologisen vuosikirjan taulukoiden

Kesto: aloitettu v,,.,,,,,, jatkuva

Ajan käyttö

pv .%työajasta
... pv .. . % työajasta

pv . . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

Kirja on tarkoitus

v.1980 sekä 1979 vuosiyhteenveto,
8 kpl v. 1980.

tulostamissuunnittelua tietoko
neelle jatketaan.



VESIHALLITUS 1980

50

no:

VL/tsto hyt

Olist
va stuuhenkilö
muut henkilöt

Juhani Henttonen

TJ\
VTKK

Tarkoitus Mahdollistaa vedenkorkeus- ja virtaamahavaintojen käsittely
ja taltiointi nykyaikaista ATK:ta kiyttäen.

Nykytila: Vedenkorkeuksia tallennettu

vaintoasemavuotta, virtaamia 10 200

ylläpito ja käyttö yhteistyössä VTKK

magneettinauhalle 27 )4QQ ha

havaintoasemavuotta, rekisterien

:n kanssa

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Päivitys ja kuukausiraportit kuukausittain, vuosiyhdistelmien ajami
nen, jääreduktio- ja muut korjaukset, tilastollisten analyysien tie
tokoneajojen suorittaminen.

TUTKIMUSPROJEKTI

Nimi

Kesto: aloitettu v.

muut yksiköt
tai laitokset

vesitoimisto

jatkuva
Ajan käyttö

pv ?. %työajasta
pv ..

. ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: .9?7

Nimi ..
. VedenkorkeushavaifltOaifleistOfl tilastoanalyysi

muut yksiköt’
tai laitokset

Ajan käyttö

66 30
. pv . . %työajasta
. pv .. % työajasta

pv . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

Tarkoitus Tietoj en saattaminen kiyttj ille kisitel1yss muodossa.

Vedenkorkeushavaintoaineiston vuosi kyrien prosenttipis

teet ovat valmiit ja pysyvyyskyrit

1979.

on piirretty sek. julkaistu

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Tilastoanalyysin kolmas osa vedenkorkeuden iäriarvojen toistuvuuk

VL/tsto . .

Ke6to: aloitettu v. . . .., päattyy v.

Osalli stujat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

vesitolmisto

Marj a
Nanna

Reuna
Manninen

sista valmistuu vuoden 1980 loppuun mennessä.



VESIHALLITUS 1980

Nimi
jur pohjavesitutkimus

VL/tsto . .
.

muut yksik&t

Pohjaveden muodostumis— ja
harjutyyppisessä maastossa.

Perusaineisto kerätty

Toimintasuunnitelma (ohjelma,

liikeolosuhteiden selvittäminen

Loppuraportti pohjaveden muodostumisesta, virtaussuunnista ja

saatavista pohjavesirnäärist saatetaan julkaisukuntoon 1980 lop

TUTK1MU$PROJEKTI
101

no.

ukikkö:

Kesto: aloitettu v

istuat:

1966 1980
....., päättyy v

vastuuhenkilö
muut henkilöt

vesitoimisto

Öleg
Raija

Zaitsoff
Höltt

ättö

.5.5pv
P. %työajasta
. ¾ työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

aikataulu, julkaiseminen):

puun mennessä.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Metsta1oude11isten toimenpiteiden hydroiogiset
seurausva ikutukset

Vastuuyksikkö: VL/tsto hyt, vet
vesitoimisto

Kesto: aloitettu v, -.9L6. pååttyy v. . ?P2...... / jatkuva
v. 1978 Nurmes Ajan käyttö

1vastuuhenkllöt..PtJ.P.e.Wa 9. pv..%työajasta
pv .. . % työajasta

muut henkilöt . . T iu. nr ri
. 3 P, pv 1. % työajasta

...

pv .. . ¾ työajasta
muut ykslkö4 . . Y.

PKv (Marketta Ahtiainen)S)

tai laitokset . .9P’P. (atu1ain))

Tarkoitus : Selvitys metsätaloudellisten toimenpiteiden (ojitus, auraus,
lannoitus, liakkuu) vaikutuksista veden määrään ja laatuun vertailu—
aluemenetelmää käyttäen. Vrt. proj. 171.1/vet

Nykytila: 6 pientä mittapatoaluetta Valtimossa ja Sotkamossa ( Nurmes-
tutkimus) ÷ 2 mittapatoaluetta Ranualla, Nurmes—tutkimuksen esite
valmistunut, Ranualla suoritettu ojituksia 1979.

Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
- Nurmes-tutkimus

- havaintojen teko

- alueiden kalibrointi (jatkuu vuoteen 1982-85)
— aluetekijöiden selvityksen täydentmistä

- Ranua

- havaintojen teko

1) Hydrologiset selvitykset

2) Vedenlaatuselvitykset Nurmes-tutkimuksen osalta
) Toiminnan yleisvastuu Nurmes-tutkimuksen osalta
11) Vedenlaatuselvi tykset Ranuan osita
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LLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi Va1umaa1ueden fysiografisten ominaisuuksien se1vit
tIminen

Kesto: aloitettu v,

istuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus

nen

vesltolmisto

jatkuva

7?. pv . %työajasta
1O, pv .52. % työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

Valuma-alueiden fysiografisten ominaisuuksien määrittämi

Jatkettu vesistöalueiden pinta-alojen tarkistusmittauksia

ja tehty koetyö Vantaan vesistöalueelta, Vrt. projekti 119.

Toirnintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu julkaiseminen):

Tarkistetaan ja täydennetään valtakunnallinen vesistöaluejako.

Selvitetään alueiden järvisyydet, pinta-alat ja vesimäärät,

Selvitetään ihmistoiminnan vaikutuksesta muuttuvia fysiografisia

tekijöitä mm. puuston, peltojen ja metsäojitusten märöt valuma

alueittain. Tutkimustulokset Vantaanjoen vesistöalueen osalta jul

kaistaan 1980 Vesientutkimuslaitoksen sarjassa.

jksiö: VL/tsto

Risto Kuittinen

N.N,



VESIHALLITUS 1980

35

TUTKIMUSPROJEKTI

Nimi .. .

Ekskö: VL/tsto . . vesitoimisto

Seppo Mustonen
Risto Lemmelä
Pertti Seuna

StFi
TA (Jaakko Mikkola)

tai laitokset

Tarkoitus Sympo siumin “Influence of man on the hydrological regime

with special referenee to representative and experimental basins”

j ärj estäminen

Kokouksen ohjelmajaottelu hyväksytty, ennakkoilmoittautu

misaika päättynyt ja julkaistavat paperit valittu, ennakkoilmoit

tautuneita 160 henkeä L5 maasta,

sytty 80.

Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Lopullinen tiedote lähetetä!n tammi—helmikuussa 1980, kokous pide

Kesto: aloitettu v.

91atj
va stuuhenkilö
muut henkilöt

päättyy v. 1980

muut yksiköt

Ajan käyttö

15

150

pv ,J. %työaasta
pv .‘2. % työajasta
pv 2. % työajasta
pv1P.0. ¾ työajasta

120 tarjotusta paperista hyväk

tään 23.—26.6.1980 Hanasaaressa.



VESIHALLITUS 1980

36

TUTKIMU SPROJEKTI no: ,JQ61

Nimi v

Vaftksllckö: VL/tsto hyt ve8ltoimisto

Kesto: aloitettu v jatkuva

.. %työajata
työajasta

. .%työajasta
:9.% työajasta

Se lvi t ei 11 saiaojituksen vaikutusta valunnan suuruuteen

ja ajaliiseen jakauturnaan sek salaojavalunnan ja pintavalunnan

Aiuepari Vihdissih toirnenpidealue salaojitettu 1971, ha—

vSliraportti valmistuu

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiBeminen):

Havaintojen teko

muut henkilöt

muut yksikiit

Pertti Seuna
Sakari Wdre
la a-Leena

Veikko Salmipuro

pv
Opv

.pv

vainnot vuodesta 1953, 1979.

Väliraportti tuloksista julkaistaan kesällä 1980.
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VESIHALLITUS 1980

107TUTKIMUSPROJEKTI no..

Nimi LUmefl ainesuhteiden tutkirni nen pohjevesitutkimusaSemi lia

VL/tsto .

.

. vesitoimisto

Kesto: aloitettu v, 1976
jatkuva

vastuuhenkilö .. .
6 pv 30 %työajaetamuut henkilöt tirronen

pv työajasta
». pv % työajasta

...

pv .. . ¾ työajastamuut yksiköt Jtrv;nen
tai laitokset .

Tarkoitus: Selvittää lumen ainelaskeuman osuutta vesistöjen ja
pohjaveden kuorimituksessa.

v, 1976, 1977 ja 1978 tulokset on käsitelty.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu julkaiseminen):
Vuoden 1980 aikana tehdään valtakunnallinen lumitutkimus n.
alueella. Erikoisesti kiinnitetän huomiota raskasmetallien kuten
esim. elohopean ajalliseen sekä alueelliseen esiintymiseen. Eril
listutkimuksia suoritetaan ni1t osin Kainuun, Kuopion sekä Mikkelin
vesipiireissä, ks. projekti 550, Vuosien 1976-79 tutkimustulokset
julkaistaan syksyl1 1980.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: .

Nimi Virtaarnaolojen kehitys

!sikkö: VL/tsto . .

Kesto: aloitettu V , päättyy v. .

istuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus : Selvittää luonnonolojen ja ihmisen toiminnan aiheuttamat

trendit vesivarojen kehityksessä.

Projektin suunnitellusta työrnäärstä on tehty n, 70 ¾;
pitkien virtaamahavaintosarjojen liukuvat keskiarvot, eri aluei

den virtaamien keskinäiset korrelaatiot, vertailu naapurimaiden

aikasarjoihin; ojitusten vaikutus virtaamiin (tämä Vehviläisen

kanssa) eräitä selvityksiä säänn. vaikutuksista, tulva-alueen

poistamisen vaikutuksesta ym.
Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Selvitykset pyritään saamaan valmUksi ja teksti kirjoitetuksi

julkaisukuntoon v. 1980 puoliväliin mennessä,

vesitoimisto

Veli Hyvärinen

Olli Laasanen
Bertel VehvilTinen

Ajan käyttö

55 25
. pv .. . %työajasta

pv .9.%työajasta
pv 7 . % työajasta
pv .. * ¾ työajasta
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi . Va1Umaalueefl a1uetekij3iden vaikutus va1untakyrn
luonteeseen

VXsikö: VL/tsto veeitolmisto

Kesto: aloitettu v. .
, päåttyy v. J2..°

OsaUistuat:
-,

vastuuhenkilö . pv %työajasta
muut henkilöt ?‘. pv % työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. ¾ työajasta

muut ykslköt
tai laitokset

Tarkoitus Selvitt Etelä-Suomen jokien virtaaman aikakyrn riippu
vuus eri geomorfologissta sek’i rnaankyttöön 1iittyvist. te
kijöist,

Aineiston tilastomaterraattinen ksitte1y on suoritettu.
Työ kirjoitusvaheessa.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, , julkaiseminen):

Loppuraportti saatetaan painokuntoon 1980 alussa.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

Nimi .. xK.e[1, hin

Vastuuykslkkö: VL/tsto .

veltoimisto

Kesto: aloitettu v
1979

jatkuva
Ajan käyttö

Osallistu ‘at:
vastuuhenkilö

... .. . %työajasta
muut henkilöt

... pv .. . % työajasta

pv .. . ¾ työajasta

...

pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköt . .9%Y,. ?Y’.
tai laitokset

Tarkoitus:

Jokivesistöjen jähavaintojen tehostaminen.
Jäähavaintojen perusteella pyritään arvioimaan etenkin lyhytai
kaisen säännöstelyn vaikutuksia jokien jääoloihin.

Ouv:n ja Kov:n alueella on aloitettu jäähavainnot 3 ja 5 ha
vaintopisteessä talvella 1977/78. Äsemia täydennettiin 1979 Vav:n
alueella 3 asemalla, Tutkimus tehdän yhteistyössä. vesihallinnon
Pohjanmaan vesistöjen käytön kehittämistyöryhmän kanssa (johtoryh
män puh.joht. 0» Hjelt)

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Asemat tulevat toimimaan jatkuvina; jä-, Q- ja W- tietoja kerätään
samojen kriteerien mukaan.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

Nimi Suomen Jarvien lampotilaolot

!uksikkö: VL/tsto

Kesto: aloitettu v. .
,

päättyy v. ,

istu’at:
va etuuhenkilö
muut henkilöt

Tarkoitus : Järvien pinta- ja syvänveden lämpötilaolojen selvittäminen;

Pintaveden lämpötilan avovesikautinen kehitys, kk-keskiarvot,

Lämpötilan vuotuinen kehitys eri syvyyksillä, maksimit ja minimit,

Aineistojen perusanalysointi on tehty. Aineisto käsittää

noin 50 pintaveden lämpötilan havaintosarjaa ja 8 lämpöluotaus

sarjaa havaintojaksolta 1961-1975.

Toimintasuunnitelma (ohjelma1 aikataulu, julkaiseminen):

Loppuraportti valmistuu vl980 alussa ja se julkaistaan sarjassa

Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja.

121no

vesitolmisto

muut yksiköt
tai laitokset

Esko Kuusisto
Olli Laasanen

. pv %työajasta
pv .% työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta
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VESIHALLITUS_1920

TUTXIMUSPROJEKTI

Ai virtaamien frekvenss annlyvs
Nimi

VL/tsto . ,.

Kesto: aloitettuv, päättyyv.

istuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus : Märäti havaintopaikkojen alivirtaamille tilastolliset to

dennäköisyysjakaumat, joiden perusteella voidaan laskea tiettyj

keskirn toistumsaikoja vastaavat vrtaamat.

Vuotuisille ylivirtaamille on märitetty 38 havaintopaikan

osalta kolme todennäköisyysjakaumaa. fiivirtaamaselvitykset on

aloitettu samoille asemille,

Toimintasuunnitelma (ohjelma, , julkaieemlnen):

Tarkastellaan alivirtaarnien malidol1sest noudattama jakaumia

ja lasketaan tiettyjä toistumisaikoja vastaavat alivirtaamat,

no: 122

ve8ltoimisto

Raija Leppäjärvi

ättö

pv . %työajasta
pv .. .%työajasa
pv . ¾ työajasta
pv . ¾ työajasta

Julkaiseminen alivirtaamien osalta 1980.



VESEHÄLLITUS 1980

TUTKIMU SPROJ EKTI

Sulantarnallien

VL/tsto .

12L
no.

Kesto: aloitettu v. päättyy v. 1980

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus

60
ö.
20
50

pv 2 %työajasta
pv .. . % työajasta
pv . .9. % työajasta
pv . ¾ työajasta

Selvittää sulantamallin parametrien riippuvuus alue-

tekijbistä sekä su1amisvesva1unnan ennustamismahdollisuudet.

Aineisto 14vistetty 9 alueelta jaksolta 1961—75.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

1980 edustavien
sun, Laajempi julkaisu VL:n sarjassa valmistuu painokuntoon

valunia-aluei lie

istu’at:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

vesltoimlsto

Esko Kuusisto
Olli Laasanen
Pekka Ojala
Yrjd Sucksdorff

Julkaisu tuloksista kes1kuun alueiden kenferens

vuoden 1980 lopussa.



VESIHALLITUS 1980

1414

TUTKIMUSPROJEKT; no:

0 0

Lumipeitteen sauva-asemien
.

ntoaineiston ksitte1y

ukeikkö: VL/tsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. L97
, YO

1980

tai laitokset 0* 0 0 *0000*0, 0 000000,,,.,,,

60
00

0*0

19O pv

Tarkoitus $e1vittä sauva—asemilla tehtyjen

lumipeitteen kertymseen ja sulamiseen 1iittyvi

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu0 julkaiseminen)

27
%työaasta

... ¾ työajasta

. ¾ työajasta

T 1 V sto
vastuuhenkilö 0

muut henkilöt . 914,i,

0 0 YPJO

muut yksiköt

00 pv 0, 0% työajasta

havaintojen avulla

seikkoja.

Aineiston perusksittely tehty, astepäivtekij koskeva

osaselvitys tekei1li

Tutkimus valmistuu painokuntoon vuosien 1980/81 vaihteessa.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMU SPROJ EKTI

Nimi rr hydrOlogiset tutkimukset

VL/teto veeltolmisto

Veli Hyvärinen
Bertel Veliviläinen
Jukka Jrv5nen

Y.’. .‘?Y?.9-

Tarkoitus : Selvittää vesistöjrjestelyjen, metsäojitusten yms. hydrolo
giset vaikutukset Pohjanmaan olosuhteissa (kevät- ja kesätulvat,
kuivakaudet, uomaprosessit, sedimenttiongelmat) sekä söännösteiyal
taiden käytön hydrologiset perusteet (tulovirtaama tulva- ja kuiva
kausina, esiintymistodennäköisyys, tulvariskit, hlyityskriteerit,
veden juoksutuksen optinointi yms.).

Kyrönjoen kesäaikaisten huippuvirtaamien analysointi on aloi
tettu syksyllä 1979.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Ensimmäisessä vaiheessa (1979-1982) selvitetään Pohjanmaan jokien
hydrologia nykyisissä oloissa aikaisempaan verrattuna.

Toisessa vaiheessa (1980-1982) selvitetään Pohjanmaan jokien opti
maalisen käytön .hydrologiset perusteet.

Kolmannessa vaiheessa (1981 tai 1982 lähtien jatkuvana) tehdyt sel—
vitykset otetaan operatiiviseen kiyttöön: seurataan vesitilannetta
ja määritetän juoksutus ym. vallitsevan tilanteen mukaan. Tähän tar
vitaan vesipiirien vesitoirnistoissa toimivia hydrologeja, jotka ovat
olleet mukana jo se1vityks5 lastimassa (väliintäin yksi yhteinen
Va’v’in, Kov’inja Ouv’na]ueella).

Kesto: aloitettu v. .. päättyy v.

istaj
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

,9peratiivisena jatkuva
Ajan käyttö

Li

?.5. pv
66

pv

O %työajasta
, ¾ työajasta
.5.°, ¾ työajasta

¾ työajasta
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMU$pROJEKTI no: .

Nimi

Vastuuyksikkö: VL/tsto ... . ve8ltoimiBto

Kesto: aloitettu V jatkuva
jättö

Osallistu at:
vastuuhenicjlö .. .‘.9 . P°7 . pv .. %työajastaisto kotiranta 1Bmuut henkilöt . pv .. ¾ työa3asta

.P’JJ1 . pv .!-%työajasta

pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus : Siivikoiden ka1brointi. Virtaushäviöiden ja padotus

vaikutuksen tutkiminen, erilaisien mittalaitteiden kokeilu.

Nykytila: Kalibrointialtaan pituus on m. Laitoksessa voidaan

mitata nopeusalueella 2 cm/s - 5 mia. Viime vuosina on kali

broitu keskimrin 50 silvikkoa/vuosi.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkai8emlnen):

Toiminta jatkuvaa, koko vuoden aikana tehtvä.

Tulokset julkaistaan käyrini, taulukkoina.



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi *

. Vesivoimalaitosten ja snnösteIypatojen

virtaarnien tarkistusnrfttaukset

Vastuksikkö: VL/tsto
,

vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. . .., päättyy v /jatkuva
Ajan käyttö

istuat:
vastuuhenkiW .. . pv . %työajasta
muut henkilöt .. . ?. pv .% työajasta

. 2. pv .Y. ¾ työajasta

...

pv .. ¾ työajasta
muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus : Vesivoimalaitosten sek si[nnöstelypatojen virtaamakäy

rästöjen laatiminen tai tarkistus. Tarkkoja virtaamatietoja

vaaditaan mm. sännöstelyn, valvonnan ja hydrologisen tutk5muksen

tarpeisiin. *

Vuosittain suoritetaan mittauksia keskimrin 3)4 voimalai

toksella sekä 2-3 säännöstelypadolla. Vuoden 1979 aikana selvite

tään kaikki voimassa olevien vesioikeudellisten lupien velvoittamat

tarkistusrrittaukset,

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Mittausten määrä pyritään pitämään entisellä tasolla. Vuoden 1980

mittauskohteet märytyvät cm. velvoitteiden sekä ajankohtaisten

hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti.

Mittaukset sisältävät yleensä:

- valmistelevan suunnittelun

- kenttämittauksia n. 1-5 pv

- laskutyön

- raportin laatimisen.



VESIHALLITUS 1980

24$

TUTKIMUSPROJEKTI no:

VLritIrl jrvss ja meren

uksikkö: VL/tsto vesitoimisto

istuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus : Selvittåö virtausoloja j
tää tiepenkereiden vaikutusta

rista jäteveden kulkeutums- j
laadun ennustamismallia (VH:n

ätevesien päästöalueilla, selvit—

vedenvaihduntaan, kehittä numee

a sekoittumismallia osana veden

ja VTT:n yhteistyöprojekti).

Virtausmittaukset ja numeerisen virtausmallin käyttö operatiivi

sella tasolla Kulkeutumis- ja sekoittumismallin yhdistäminen

happimalliin tekeillä.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Virtaustutkimuksia tilausten mukaisesti. Tuloksista laaditut

raportit toimitetaan tilaajille.

Veden laadun ennustamismallin sovittaminen Kemin edustan meri-

alue elle

Julkaisut: kts, julkaisusuunnitelma.

Kesto: aloitettu v , päättyy v

Juha
John
Timo

Sarkkula
Forsius
Huttula

/ jatkuva
Ajan käyttö

187
, %työajasta

pv P.%työajasta
199, pv 9P.%työajasta

pv .. . ¾ työajasta



VESIHALLITUS 1980

Lq

TUTKIMUSPROJEKTI 029
no.

Nimi ,, ,
toimittaminen voima- ja vesi

laitoksille

Vasikkö: VL/tsto .

,

vealtoimi6to

Jaakko Peräl1
Ethel Yli-Pohja
Signe Korpelainen

muut yksiköt
tai laitokset

ja vesilaitosten käytön tarpeisiin.

Tietoja toimitetaan 16 voimayhtiölle
vakiintuneen käytännön mukaisesti.

pv . % työajasta

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen): Jaksolla 1.1. -50. .
Sadantatiedot lasketaan kuukauden 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25
ja 26-viimeinen päivä. Lumitilanne arvioidaan joka kuun ensimmäi
nen ja 16. päivä. Tiedot toimitetaan lumitilanteen määrittämis
päivinä (ensimmäinen arkipäiv). Lumitilanteesta ilmoitetaan tar
kistetut arvot puolen kuun viiveellä,
Kaudella l,5.-50.1i. toimitetaan vain sadannat kuudesti kuukaudessa.
Kaudella 1.12.-1.l. toimitaan kuin kaudella l,l.-30..
Myös vesipiirit saavat vastaavalla tavalla tietoja. Koska niistä ei
laskuteta, liittyvät ne sikäli projektiin 001.

Kesto: aloitettu v, .

istu’at:
vastuuhenkilö
muut henkilöt

jatkuva
Ajan käyttö

pv .. %työajasta
2 pv . % työajasta

pv . ..%työajasta

Tarkoitus Sadannan ja lumipeitteen vesiarvojen toimittaminen voima-

ja vesilaitokselle

Ks. projektia 001, j ulka i semi nen,
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSpROJEKTI no:

Nimi änne —tunnelin vaii:utusa]ueen poj nves -iivainnot

uuyIö: VL/tsto * . . vesitoimisto

Kesto: aloitettu 1967
jatkuva

Ajan käyttö
Osallistu ‘at:

2vastuuhenicjlö . . 9R .L2XI
... pv .:. %työajasta

muut henkilöt * .TPP. TIr(n pv . .% työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus : Tunnelirakentarnisen haittavaikutusten se1vittminen ym

pristön pohjavesiss5.

ykytila: Päijännelinjalla on kortistotu 1 000 kaivoa 000-2 000 m

leveällä vyöhykkeell’I.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Pohjaveden korkeutta mitataan kerran vkossa 115 kaivossa,

kerran kuukaudessa 37 havaintoputkess9 sekä muissa kaivoissa

2-0 kertaa vuodessa.

Mittaustulokset toimitetaan tilaajiile ja Heville.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Pienet tilaustyötNimi

VL/tsto . hyt veltoimfsto

Kesto: aloitettu v jatkuva
Ajan käyttö

Osallistu at:

vastuuhenkilö .
... pv ., . %työajasta

muut henkilöt .. . . pv .L%työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus : Erilliset purkautumis-, padotus- yms. selvitykset

Toimintasuunniteirna (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Töihin kuuluu yleensö kenttåmittauksia, tulosten laskenta, käsittely

sekä raportin laatiminen tilaajalle.



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: .

Nimi

hyt
VL/tsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. .., pttyy v. . .‘..°

jättö
Osallistu at:

vastuuhenkilö . . . °
... pv .. . %työajasta

muut henkilöt ... pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt
tai laitokset .. . virasto

Tarkoitus : Porvoonjoen iatvaosan vrtam5en seIvittrinen Ali-Juhak
kalan puhdistamon lainennusveden tarvetta silmällpiten.

On rakennettu vedenkorkeusasteikko ja suoritettu sarja
virtaamamittauksia varsinaisen urkautumiskyrn mrittrni sti
varten.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Purkautumiskäyrin laatimiseksi tarvitaan vielä. alivirtaarnarnit
tauksia,



HYDROLOGIAN TOIMIStI’Q
Ehdotettu

Julkaisusuunnitelma 1980 j ulkaisupaikka

Ekhoim, M. Valuma-alueen aluetekijöiden vaiku
tus valuntaköyrän luonteeseen homo

VL:n julk.

geenisella alueella

Henttonen, J.
Malm, V.,
Verta, M.

Hydrological Data Banks of the
Water Hesearch Institute

VL:n julk.

Hyvärinen, V. Virtaamaolojen kehitys Suomessa VL:n julk.

Hyvärinen, yO,

Järvinen, JO

Järvihaihduntatuloksi sta Ves italous

Hyvärinen, V.,
Vehviläinen, 3.

The Effects of Climatic Fluctuations
and Man’s Impaot on Disoharge in the
Finnish River Basins

Proceedings
Symposium on
Hydrological
Influence of

Kuittinen, R. Ilmakuvien käytöstä vesistöjen sy
vyyssuhteiden määrittämisessä

VH:n tied.

Kuittinen, R. Valuma-alueitten fysiografisten tie
tojen määrittäminen digitaalista ku
va-aineistoa käyttämällä

VL:n julk.

Kuittinen, R. Lumipeitteen määrittämisestä luonnon
gammasäteilyä hyväksikäyttäen

VFI:n tied,

Kuusisto, E. Suomen järvien lärnpötiloista 1961-75 VL:n julk.

Kuusisto, E. Conceptual modelling of snownielt
runoff in small hydrological basins
in Finland

UNESCO-IAH$
Symposi um

Kuusisto, E. Foreeasting of snownelt-runoff in
srnall hydrologioal basins in Finland

Symposium on
Hydrologioal
Forecast ing

Kuusisto, 3. Sauva-asemien käyttö lumen kertymi
sen ja sulannan arvioinnissa

VL:n julk.

Leppäjärvi, R. Alivirtaamien frekvonssianalyys i ITH.n tied.

Reuna, M. Vedenkorkeuden to±stuvuuksia VL:n julk.

Sarkkula, J.,
Forsius, J.

Kokemuksia virtaustutkimuksista vesi-
hallituksessa 1972-79

VH:n tied,

Seuna, P. Long-term Influence of Forest
Draining on the Ilydrology of an Open
Bog in Finland

Proceedings of the
Symposium on the
Hy d rolo g ic a 1
lnfluence of Man

Seuna, P.
Kauppi, L.

The Influence of Sub-drainage on
Watei Quaritity and Qui]ity in a
Cutivated Area in Rio]and

Proceeöins of the
Synpns5urn on the
Hy d ro 1 o ]
Tnfluenre of Man

of the
the

Man



Laskeuman vaikutuksesta pohjaveden
laatuun Suomessa

bljypitoisuuden perustaso Suomen
pohjavesissä

B. Jokien kiintoainekulkeuman mittaus
ja arviointi

Oripään harjun pohjavesitutkimus

kuukausitiedote.

514

Soveri, J.

Soveri, J,
Erkomaa, K.

Vehviläinen,

VL:n julk.

VL:n julk.

VH:n tied.

VL:n julk.Zaitsoff, 0.

Hydro loginen
n:ot 1,..., 12

Hydrologinen vuosiyhteenveto vuodelta 1979

4.
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HYDROLOQIAN TOIMISTON HENKILöKUNTA VUODEN 1980 ALUSSA

Lemmelä Risto, tstopääll. FL
Aarnio Olavi, kenttämest.
Alanne Eeva-Liisa, tstoapul.
Alatalo Olavi, tutkim.apul.
Blomqvist Waldar, kanslisti
Ekholm Matti, vs. hydrologi,FK
Forsius John, FK

Halme Terttu, piirbäjä
Haverinen Lauri, Master of Geography
Heikkilä Arvo, tstorkm.
Heinistö Pirkko-Liisa, apul.kansl.
Henttonen Juhani, vs.hydrologi, LuK
Huttula Timo, FK

Hyttinen Kirsti, piirtäjä
Hyvärinen Veli, vt.hydrologi, FK
Hölttä Raija, tutkim.apul.
Järvinen Eino, tstorkm.
Järvinen Jukka, LuK

Kaitila Kaarina, kanslisti
Kettu Kari, kenttämest.

O Koho Arvo, kenttämest.
Korpelainen Signe, apul.kanslisti
Kotiranta Risto, apul.tark., tekn.
Kuittinen Risto, DI
Kuusisto Esko, hydrologi, FL
Laasanen Olli, tutkim.apul.
Leppäjärvi Raija, FK
Manninen Nanna-Leena, tstoapul.
Miihkinen Maria, kanslisti
Nieminen Timo, tutkim.apul.
Nordström Svante, vs.hydrologi, FK
Nylander Irma, piirtäjä
Nyyssölä Veikko, hav.as.hoit..
Ojala Pekka, FK

Perälä Jaakko, hydrologi, FK
Puupponen Markku, DI

Rajamäki Marianne, tstoapul.
Reuna Marja, FK

Roiha Kyllikki, tstosihteeri
Räisänen Sirpa, tutkim.apul.
Salmipuro Marj a-Leena, tutkim. apul.
Salmipuro Veikko, kenttämest.
Salovuori Eero, kenttämest.
Sarkkula Juha, FK

Seuna Pertti, tstoinsinööri, TkL
Siikala Raija, apul.kanslisti
Soveri Jouko, geohydrologi, FL
Te1n Matti, tstoapul.
Tirronen Tauno, vs.tutkija, LuK
Torkkeli Raili, tstoapul.

Viitasaari Sirkka-Liisa, tstoapul.
Wäre Sakari, tutkim.apul.
Ylimäki Mauno, kenttämest.
Yli-Pohja Ethel, tutkim.apul.
Zaitsotf Oleg, erikoistutkija, FK
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VE$ITUTKIMU$TO IMISTO

$eurantatoimiflta

150 Veden laadun seuranta virtapaikoilla 58

151 Veden laadun seuranta järvisyvänteillä 59

152 Veden laadun seuranta Suomen ja SNTL:n välisissä 60

raj avesistöissä

153 Meri- ja rannikkoalueiden tilan seuranta 61

156 Veden laadun seuranta pienillä valuma-alueilla 62

190 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta 63

208 Maailmanlaajuinen vesien laadun seuranta 6

169 Kasviplanktontutkimukset 65

20L Vesistöjen tilan seuranta kalojen jäämäaine- 66

pitoisuuksien avulla

179 Rekisterit

179.1 Vedenlaaturekisteri 67
179,2 Ympäristömyrkkyrekisteri 68

179,3 Biorekisteri 69
193 Vesi— ja kalanäytteistöt 70

Muu tutkimustoiminta

162 Ympäristömyrkkyjä koskevia selvityksiä

162,1 Vesien myrkyllisyyden testaus biologisin menetelmin 71

162,2 Kalafysiologisten testimenetelmien kehittäminen 72

162.5 Myrkyllisyystestit bakteereilla ja levillä 73

1.0 Biologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen

170,1 Mikrobiologisten menetelmien standardisointi

170,2 Biologisten menetelmien standardisointi 75

170.3 Ulosteperäistä saastutusta ilmentävien bakteerien 76
käyttäytyminen vesissä

l70i Nestetuikemenete1mäl1ä suoritet;avat mittaukset 77
170,5 Koprostanoli ulosteista aiheutuvan saastutuksen ilmentäjänä 78
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171. Nurmes-projektin metsänparannustoimenpiteiden

vaikutuksista veden laatuun

173 Maataloudesta vesistöille aiheutuvien vaikutusten

selvittely

203 Sadeveden happamoitumisen seuraukset

203.1 Järvien happamuuden muuttuminen 81

203.2 Sade- ja valumavesien ionisuhteiden vertailu 82

205 Turvetuotannonvaikutuksesta vesistöjen veden laatuun 83
212 Muuttuvat tekoaltaat ja niiden vaikutus vesistön 814

veden laatuun

217 Selvitys kalantuotannosta verkkoaltaissa aiheutuvista

vaikutuksista vesistöön

172 Sysmäjärven pohjakerrostumien tutkimus 86
219 Järviin sedimentoituva kiintoaine

187 Automaattinen veden laadun tarkkailu

207 Huuhtoutuvan fosforin ja typen käyttökelpoisuudesta 89
leville

210 Typpiyhdisteiden vaikutuksista jokivesistöissä 90

213 Levätutkimukset meri- ja rannikkoalueilla 91

209 Ekologisten mallien hyväksikäytön edistäminen

209.1 VH:n ja IBM:n vedenlaatumallien kehittämisprojekti 92

209.2 Vedenlaatumallien soveltaminen 93

215 Allergeenien esiintyminen vesilaitosten raakavedessä

ja vesijohtovedessä

218 Kalaviljelylaitosten aiheuttamat hygieeniset haitat 95

2114 Vesistöjen tilaa koskevan tiedon hyväksikäyttöä 96
kehittävä työryhmä

220 Analyysimenetelmätiedosto 97
221 Näytteenottoa koskevien ohjeiden tarkistaminen 98





VESIHALLITUS 1980
58

TtJTXIMUSPROJEKTI
no: .

Veden laadun seuranta virtapaikoillaNimi

vastuuhenkijö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Kaarle Kenttämies
Väinö Malm

lab. ja vesitoimistot

O O5O V ?. %työajasta
pv .7.%työajasta
pv .. . % työajasta
pv .. . % työajasta

Tarkoitus

Havaintopaikkaverkon avulla pyritään saamaan ilmi merkittäväksi
katsottavien vesistöjen veden laadussa mahdollisesti ilmenevät
muutokset.

Havaintopaikkaverkkoon kuuluu 186 kohdetta,
taan 1.-lO, maaliskuuta, lO,-20. toukokuuta,
sekä 20.-3l. lokakuuta 1 m:n syvyydestä.

joista näytteet ote
10.—20. elokuuta

Toimjntasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Vuonna 1980 näytteet otetaan samoina ajankohtina kuin v. 1979.

Tuloksia julkaistaan v. 1980 raportissa, joka koostuu mm.
paikkakohtaisista liukuvista keskiarvoista v. l962-1979.

havainto-

Vuosien 1962-1977 tuloksia käsitellään vesientutkimuslaitoksen jul—
kaisussa n:o 36, 1930 “Vesistöjen veden laadun muutoksista vuosina
1962—1977”.

Vasikkö: VL/t8to ,

2sto: ajoitettu v. . ?.9.6.
,.,

jatkuu kntöpuolella



‘‘ttntst’j suoYtdaan yesipiirciseä seu Lavat analyy:Lt: t, (
t i1.), c5) p11, VOit L, C(TM , ta e ts,

‘, )k. 1- , L Mr Je). lcI )Pidi

enentutkimuslaitc,ksen tutkimus)abrnaatothaoss i tehdään seuraavat arto—
.s.0.t: kok.S, Ca, Ms, K, Na, 5jfl, ja o”:’. fl sekä lokakuun näytteit
LEtASi 9’:, Cd, Fb, Zn ja Cu.

ctarenta aloitetaan J .1.1980:

15900 Näätämt3njoki

£
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ÄLLITUS198o

TUTKIMU SPROJEKTI

Nimi Veden1aadunseurafltajTvisyvänteii1

VastuuyIcsj1cökejkkö: VL/tto

Keeto: aloitettu v, / jatkuva

istuat:
vastuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksikö
tai laitokset

,1r,ptÅmis
Väinö Malm

j,a ,es±toirnistot

tö,
.5 pv ?. %työajasta

pv .7. ¾ työajasta
pv ¾ työajasta
pv . ¾ työajasta

Tarkoitus

Havaintopaikkaverkon avulla seurataan tärkeäksi katsottavien järvi
altaiden pääsyvänteiden veden laatua.

Havaintopaikkaverkkoon kuuluu i6 kohdetta, joista näytteet otetaan
l5.-31. maaliskuuta sekä 15.-31, elokuuta.

Toimintasuunniteirna (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Vuonna 1980 näytteet otetaan samoina ajankohtina kuin v. 1979.

Tuloksia julkaistaan v. 1980 raportissa, joka koostuu mm, havainto
paikkakohtaisista liukuvista keskiarvoista v. 1965-1979.

tuloksia käsitellään vesientutkimuslaitoksen jul
1980 “Vesistöjen veden laadun muutoksista vuosina

Vuosien 1965-1977
kaisussa n:o 36,
1962-1977”.

jatkuu kääntöpuolella



Havaintopaikoilla mitataan näkösyvyys ja lämpötila. Jokaisen täyden
viiden metrin kohdalta tai tiheämmin, mikäli lämpötilakerrostuneisuus
niin edellyttää, sekä 1 netrin syvyydeltä että 1 metri pohjan ylä-
puolelta otetuista näytteistä määritetään vesipiirin laboratoriossa
0, (mg/l ja % kyll.). 1 ja 5 metrin syvyydeltä, vesipatsaan keskeltä
(h) lähimmän täyden viiden metrin syvyydeltä - jonka kesällä tulisi
edustaa alusvettä - sekä 1 metri pohjan yläpuolelta (2h-l) otetaan
näytteet, joista tehdään vesipiireissä seuraavat määritykset: 00DM

pH, väri, alkaliniteetti, sameus, Fe, Mn, kloridi, kok. N
kdk. P.

Vesientutkimuslaitoksen tutkimuslaboratoriossa tehdään maaliskuussa
otetuista 5 m:n ja h:n näytteistä seuraavat analyysit: K, Na, Ca,
Mg, Si02, kok. 5 ja org. 0.

Seuranta aloitetaan 1.1.1980:

Lav 157 Kilpisjärvi

Ouv 159 Uljua, Pulkkila
Vav 160 Hirnj$rvi, Närpiö
Seuranta päättyy 1.1.1980

Hev 295 Pääjärvi, Lammi

KSv 56 Pfljärvi, Karstula
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TUTK;MU$PROJEKTT no: . .I5

Veden laadun seuranta Suomen ja SNTL:n välisissä

uks1kkö: VL/tsto

Kesto: aloitettu v

vastuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt’
tai laitokset

Väinö Malm A,jan käyttö
. pv . J-. %työajaeta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

Tarkoitus

Tuottaa tietoa Suomen ja SNTL:n välisten rajavesistöjen virtaamasta
ja veden laadusta rajavesikomission käyttöön.

ykytila:

Seurantaa suoritetaan Hiitolanjoella, Vuoksella, Rakkolanjoella ja
Saimaan kanavalla (Juustilan sulku) rajan kummallakin puolella sekä
Nuorttijoella ainoastaan Suomen puolella.

Toimintasuunnitelma (ohjelmaa alkataulu julkaiseminen):

Näytteet otetaan väylän keskeltä keskisyvyydeltä liavaintokuukauden
ensimmäisenä tiistaina rajajoista maalis-, kesä-, elo— ja joulu
kuussa, Saimaan kanavasta touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa.

1966
/ jatkuva
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

Nimi ,JvV.-j.riik1oa]1

!ksikkö: VL/tsto . Y!E.t vesitoimisto

Kesto: aloitettuv, i”°
/jatkuva

Ajan käyttö
vastuuhenkilö . pv ..°. %työajastamuut henkilöt X.i?. -7V»

. .5. pv . 2% työajasta
pv .. . ¾ työajasta

000

OO % työajastamuut yksiköt . hyt (Sarkkula), Lav, uv, Kov,
VK, YS

tai laitokset MTL, HY

Tarkoitus
Tuottaa tietoja Suomea mpäröivien meri- ja rannikkovesien laadusta
Itämeren suojelua koskevan sopimuksen sekä Pohjanlahtikomitean ja
Suomenlahtityöryhmän tarpeisiin. Tietoja hyödynnetään sekä alueel
lisella että vesihallinnossa valtakunnallisella tasolla, mikä ositta

tapahtuu yhteistyössä muiden laitosten ja viranomaisten kanssa.

Itämerenmaiden yhteisen seurantaohjelman suosituksia on pyritty sove:
tamaan myös rannikkoalueiden tilan seurannassa v. 1979. Suomen
osuuden edellyttämästä yhteistyöstä on sovittu Merentutkimus1aitcser
kanssa. Pohjanlahden talvihavainnoista on valmistunut julq. 1

Suomenlahden tilasta on raportoituSuomenlahtisymposiossa. ‘ -

Toim;ntasiunnjteä föhjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vuonna 1979 aloitettua seurantaohjelmaa jatketaan oheisilla havainto
paikoilla, joista osa on velvoitetarkkailuasernia. Piirien oman työn
painopiste on uloimmilla havaintopaikoilla sekä alueellisesti yhte
näisen havaintoaineiston tuottamisessa sekä raportoinnissa. Menetelm
noudattelevat soveltuvin osin korjattua seurantaohjekäsikirjaa
(Guidelines for the Baltic Monitoring Programme for the First Stage,
korj. marraskuussa 1979).

Intensiiviasemia (1-2) tullaan perustamaan, mikäli rahoitus järjesty3
tiheävälistä näytteenottoa varten tarkoituksena tuottaa tietoa, jota
tarvitaan selvitettäessä aineiden kulkeutumista ja vaikutusta ranni
kolta ulommille merialueille,

Raportteja rannikkoalueiden tilasta tuotetaan yhteistyössä eri yksi
köiden kanssa, Lisäksi osallistutaan kansainväliseen työskentelyyn
Itämeren ja sen osien tilaa kuvaavien raporttien laatimiseksi.

$dvitun havaintotiheyden lisäksi edellytetään vesipiirien tekevänaktiivisesti lisähavaintoja tarpeen mukaan harmonisoiden muiden
tutkimus- ja velvoitetarkkailuohjelmien kanssa tarkoituksena tuottaamääräajoin alueellisia tilan arviointeja.

jatkuu ktäntöpuo1eila



l) Pitkänen, II. 1979. Pohjanlahden talviaikainen veden
laatu ja siinä tapahtuneet muutokset vuosina 1966—1977.
Vesihallitus. Tiedotus 175, 85 s.

2) Pitkänen, 11.. & Malm, V. 1980. Wintertime meanvalues and
trends of some water quality variables in the Gulf
of Finland 1966-1978. Finnish Marine Research.

3) Kettunen, 1. 1980. Itäisen Suomenlahden vedenlaatu
alueella Pyhtää - Virolahti. Finnish Marine Research,

4) Melvasalo, T. 1979. Helsingin lähivesien tila ja
siihen vaikuttavat tekijät. Moniste 24 s.



Seurantahavaintopaikat

x = velvoitetarkkailu
xx = velvoitetarkkailu helmi/maaliskuussa ja elokuussa

Piiri Havainto Alue/nimi Koonlinaatit Kok,syv. Referenssialue
paikka m

piirit Aranda
tai rruu

Lw Lav —l Tornion 2—728325—52290 11 1—3
—2 ja Kemin 2—727932—52’132 21 F2
—3 edustat 2—727782—5316 22
-)4 2—727956—51622 17

—5 2—729196—5098’1 11
—6 2—728766—51136 12

()‘v Ouv -l uh,jok 6°29’-24°02’ 21 RR-5
-2 Raahe X) l4 RR7
-3 Rantak. (II-) 64°55’2°111’ 11 RR-8 RR-8

, kesä
janmiX) 65°ol;—2°3o’ 14

-5 Oulu X) 65°02 -25°17’ 30
—6 Virpiniemi x) 65°oz’—25°1’ 13
—7 Haukipudas 65°15’—25°l0’ 22
-8 Kuivaniend 65°32’-25°06’ 8

Kov Kov Uusikaarlepyy

PietarsaariX)

BO—3
BO—6

SPC—21
( V-3)

Kokkola

Hirr.nka

Kalajoki

Vav

—1
—2
—3
•11
—5
—6
—7
—8
—9
—10
—11
—12
—13

Vav -l
—2
—3

—5
—6

—9
l0

—11
—12
—13

15
-i6
—‘7

Oravainen

U—3 1—705L96•57l66
U—5 1—706168—57126
u—6 1—705560—56990
P—62 2—70750—43200

2—707l80—12870
K—A< 2—7096l0—11767
K—B 2—709l35—50l1

) 2—70860—’1 5050
Pe—1 2—709030—456l5
Pe—2 2—0936011SLL0
Le-l 6’1 06’-2333’
Le-2 5°07’-23°28’
Ka-l 6L4°Ui’•23°53’
Ka—2 6’1°21 —23°51’

1-1 65°17’-22°22’
-2 63°l9’-22°22’
-3 63°2w-22°19’
- 63°23’-22°12’
-5 65°2’-22°o5’

Maksamaa I—5a 63°27’—21°51’
—5h 1—701o0o—53780

Maalahti V—1 1—697696—52024
—2 1—69781105ll5
—3 l—9b220—l570
•14 62 59’—21 03’
-5 65°0L’20°L8’

Nrpi6 Vfl—1 1—69170—5l830
—2 1—691510—51700
—3 1—691280—51511

Kaskinen V1I—1 i9l3Lr0ll00

_____________

—5 62 18’—21 08’

VIILI

3
15
18
16
19
15

9
12
11
19

5
16

2
3

10
65
- L.

20
12

6
11
18
27

5
8

18
19
25

F-16
U$-5b
US6
U$-7
P-2 6

vII1—3



PiX)Ilkl 85 1-688561-52550 17
f1ka11o 7 mpk

la 280 0-61°55,2’-21°12,8 57
Rauma ‘:Kylmäp. 455

(iX-0) L 25 061O09t21d15? 17
Rounakari 595

L 17 1-677995-52018 15 IX-4 SR-5
—5 J%rvduo 585 SR—7

L 10 1-677990-52500 15 SR-9
Uusikaupunk?:

—6 Ptslar!7E1U5
L 12 1-674187-51125 54

—7 Suxidiniu 10. 170
L 244 1-674162-51752 26

Saari stomeri:
flflW 590

X—1 1—669475—55268 57
Xiii; i 155

X-2 0-60°09’-20°57’ 81
-70 ika’rn t 225

X-5 1-66$945-558oo 82
—11 Nötöstä loun, 175

X-14 1-660785-55698 85
—12 PalsiionL 120

X—5 1—668557—57922 29
-15 karisto:

Ralakari 220 1—669680—56100 50
-14 Paimionlahti:

_______

Trohcln it 115 2—569015—01760 45

Hev—1 Hanko: L—U 150 2—665580—44000 50 XI—1,5
—2 L—U 125 2—665245—44246 40
-5 Tvlrmlnne:

Llsgnäs L—U 156 2—664050—45815 50 Xfl—5
-4 Storfjd L-U 157 2-665840-45888
—5 Långsklr —U 158 2—665408—45954
—6 Por1ans»:

Siuntio L-U 20 2-666296-51954 11
Kiokkon, L—U 25 2—665960—51974 18
Inkoo L—U 55 2—665658—51726 28

L—U 159 2—66385—5114
Helsinki 142ki 0-59 57’-25 06’ 70 XII1-1,5

-ii x) 52 5-668900-42056 24 XW-5
—12 40 5—668650—41955 32 11—3

15 5—668588—42054 LoViisa
50 5—667944—42251 65 11

—15 55 5—667557—42444 55

_______

nomera. as 71
Klioka 624 0-60°20,6-26°55,6’ 28 )W-1
erL as0 55
Kotka 285 060022,5?26°55,9? 52 )W-5

111—4
—3 Suomanl0 as, 57

PyiicäA 0-50°16,9’-26°53,8’ 44
—4 Suaneni, as 8

VJicaIsihti 0-60°26,2’-27°08,2’ 26
5 u0 cLS 11

Yo ka 285 o-60°21,7 ‘ -2706,7’
7uuooro, as, 55
koti 0—u0 —

— 0



Kyv-7 Suomeni, as. 59
Vironlahti 955 0—60 20,1’—27 31,6’ 42
SuanenL as, 245

Kyv—$ Vironlahti 935 O—6025)2’—2759,1’ 35



(sil0ntä Lugoi +AA
itetu3ta näytteestä
iä (0,2, 2, 4, 6, 8

PCB’ 2

12 ärri e r en
soveltanm

luettelo

yhteistyössä yliopiston kanssa
HY:n ja MTL:n kanssa)

Nacoma baltica Mesidothea entomon

‘2-708470-45190

“2711000)47330

°snetelmät:

rametnit

— Seuranta—asemat (6—5/piini)
— Intensiiviasemat (1—)
— Myrkkyasemat (1—2/piiri

Vähintään 4 kertaa vuodessa (helmi/maalis, touko/ks ä,
elo, syys/lokakuu) muut paitsi myrkyt kerran vuodessa
(elo/syyskuussa)

- Näytteiden otto, käsittely ja analysointi
Väliaikaisen Iomission hyväksymiä ohj eita
Chj ekirj a korj attu marraskuussa 979.

1) — 200, S°/oo, 0, oli, väri, kiintoaine lie, P04P,
tot.P, tot,N,CNO5N, N02N 4N, ligniini, Si02,

- Syyet: 0,5, 10, ?0, 40, 60, 80
2) - perustuotantokyky (Inkubointiaika

- kiorof’ylli a
- kasviplankton
- Syvyydet: seko

ylintä 10 metr
5) - DDT, DDD, DDE,

- Hg, Cd, Zn, Pb, Cu
Kerätään Macoma Öaltica (Itämeren
ja Mesidothea entomon (Kilkki) pak
teet, joista analyysit suoritetaan

pohjan yläp.
2 h)

sai Keefen liuos’
, joka edustaa
ja 10 m näyteseo

siupuka)
astettavat näyt—

VL:n laborato
riossa.

Vtensiiviasemat: (Pohjanlahdelle;
Suomenlahdelle;

Lav

Ouv

Kov

Vav Vav-10

Tuv

Hev

Kyv Xyv-6

Lav-2, Lav-5

Ouv-6
xrTau1uyi , Piukinpauha

Vav-5, Vav-16

Tuv-lO (X-5) Tuv-10 (X-5)

L-U 141°, L-U 142°° Hev-4

ly v —

00266496046880
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ALLITU$ 1980

TUTKIMUSPROJEKTI ii::.r)
no: ..

Nimi Veden laadun seuranta pienillä valurna-alueilla

astpkskj VLftsto .Y.

aiettetft v, . / jatkuva

Otua!j
vatuuhenkjjö
muut henkilöt

miut yksikif
tai laitok8et

Lea Kauppi Aankä tö
O ‘ pv .) %työajaota

0 O % työajasta
O pv . ¾ työajata

pv .. . ¾ työajasta

Tkoltue

Seurannalla pyritään luontaisen huuhtoutuman ja lähinnä maataloudesta
pe:äs.in olevan kuorman mittaamiseen eri oloissa.
Vrt. proj. 00 hyt.

V. 1962 låhtien on veden laatua seurattu kerran kuukaudessa 37 mitta
patoalueelia. V. 1978 näytteenotto liarvennettiin viiteen kertaan
vuodessa. V. 1979 näytteenottoa jatkettiin 21 alueella.

Tojrnintruunnjte1ma fohjelma, aikataulu1 julkaiseminen):

Seuraita jatkuu v0 1980 21 mittapatoalueella 5 kertaa vuodessa:
1.1). maaliskuuta, kaksi kertaa tulva-aikana, 1.15. elokuuta ja
1.15. 1kakua. Alueilla (Huhtisuonoj 51 (Kesseliripuro) ja
111 (Vähä-Askanjoki) otetaan näytteet myös v1iaikoina joka kuukau
dsn 15 päivänä (projekti 203,2) samoin kuin alueilla 82 (Kainas
Uonincrna) ja 121 (Laanioja),

istkiii knf,l7A,11



Viisi kertaa vuodessa tutkittavjsta sekä kaikista alueiden 82 ja
121 näytteistä analysoidaan vesipiirissä t°C, 25 pH, KHT (KMnO),
kiintoaine, kok. N, NO-N, NH)4-N, kok, P, PO)-P ja kok Fe sekä
Vaasan vesipiirin alueilta lisäksi SO. VL:n laboratoriossa analy
soidaan org. C.

Kaikista alueilta 51 ja ll1 otettavista näytteistä analysoidaan
vesipiirissä t°C, pH, 29’ alkaliniteetti ja Cl sekä VL:n laborato
riossa Ca, Mg, Na, K ja SO.

Mittapatoverkon havaintoasemat v. 1980

N:o Alue

10 Hovi, salaoja
11 Hovi

Ali-Knuutila
Yli-Knuutila
Teeressuonoj a
Kylmänoj a
Löytäneenoj a
Savij oki
Paunulanpuro
Siukolaripuro
Latosuonoj a
Huhtisuonoj a
Kes selinpuro
Ruunapuro
Heinäj oki
Haapaj yrä
Kainastonluoma
Huopakinoj a
Myllypuro
Vähä-Askanj oki
Laanioj a

Pattij oki
Hyrynsalmi
Kemij ärvi

12
13
:1. )4

15

32
13
414
5i
(L

72
P1
-) J•

82
101
103
I1LL

Vesipiiri Sijainti- Hav.kertoja/v
kunta

Hev Vihti 5
1t

‘7

7_ te

,‘

77 1?

Tuv Kokemäki
71 7,

Tav Orivesi
7_ 7,

Kyv Ruokolahti
13

Outokumpu
Laukaa
Korpilahti
Ylistaro

PKv
KSv

7,

Vav
17

Ouv
Xav
Lav

7,

?1

5
7,

11

13
5
11

13
‘7
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VESIHALLITUS 1980

TUTK;MUSPROJEKT; no: .

Jn.?u:?.n.

Kto; aloitettuv. .J956,,Jakso päättyy v. . . . . 1

(l!Lat
vaetuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

O Iy0as,a]o
Väinö Malm

Tuv, Hev, Kyv, lab., hyt,
V1, Y

Man käyttö
.:i.i pv . 5. %työajasta
O pv . ,1 % työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . % työajasta

Tarkoitus:
Tuottaa tietoja, joita Suomesta tarvitaan Itämerta koskevaa suojelu-
sopimusta toteutettaessa sekä Pohjanlahtikomitean ja Suomenlahtityö
ryhmän kuormitusselvityksissä.

Itämeren vesi ja ainetaseohjelman (IHP-osaprojekti) tulokset on
raportoitu 1979 1) Jokien mereen ku1jettamn ainemäärien raportoin
tia or jatkettu Suomenlahtisymposiossa 1979 sekä Pohjanlahtikomi
tean 5) ja Suomenlahtityöryhmän ) kuormitustyöryhmien laatimissa yhteen
vdoissa, jotka ori jaettu informaationa Itämeren Väliaikaisen Komis

.sori työryhiä11 (IC/STWG 6).w;mrntasunnteja (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vuonna 1979 aloitettua 3 vuoden ohjelmaa jatketaan. Osalla joista (7)
tehdään havaintoja kerran kuussa ja muilla (1) neljä kertaa vuodessa.
Lisäksi osallistutaan Itämeren kuormittumista koskevaan selvitystyöhön
yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

VL/tto

jatkuu käntöpuo1e1la



1) National Committee f Finland for the International
Hydrologioal Progra’nme of Unesco (IHP), 19790 Sixth
Meeting of Exprts on the Water Balance of the Baltic
Sea. Suomen Akatemian Julkaisuja 11/79.

2) Wartiovaara, J. & Melvasalo, T. 1980. River input
from the Finnish coast to the Gulf of Finland. Finnish
Marine Researoh,

3) National Board of Waters, Finland & National Environ
ment Proteotion Board, Sweden, 1979. The Gulf of
Bothnia-discharges from land and air., 15 p.

ii) Finnish-Soviet Working Group on the Proteotion of
the Gulf of Finland, 1979. Diseharges of organic
matter and nutrients to the Gulf of Finland. 8 p.

x



V-aiue Joki Piiri kuukausittain )4 kertaa vuodessa:
1—10.3.

102O, 5.
10—20.8.
20-31.10.

11 Virojoki Kyv x
Kymijoki 11 x

i Porvoonjoki Hev x
21 Vantaa x

Karjaanjoki x

:Salonjoki Tuv x
Paimionjoki X

28 Aurajoki x
Kokemäenjoki x

36 Karvianjoki Tav x
37 Lapväärtinjoki Vav x
42 Kyrönjoki x

Lapuanjoki Kov x
51 Lestijoki x
53 Kalajoki x
5)4 Pyhäjoki Ouv x
57 $iikajoki x
59 Ouiujoki 1? x
Ci Iljoki x
65 Kemijoki Lav x
67 Tornionjoki

Perusparametrit: °3
°2 kyil. %, sameus, kiintoaine,25,

(aina otettavat) alkalinit,, pH, väri, COD& , BOD 7, tot. N,
NO3—N,NH-N, tot. P, PO)4-P, kloridit, tot, Fe,
Mm, org. C, K, Ca, Mg, Na, Si02, $O)4 tot, $

Raskameta11it: Suodattarnaton näyte
(fjokea 12 x v.) Hg, Cd, Zn, Pb, Cu, Cr, As
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WSIHALLITUS 1980

TTMUSPROJEKTI no: .

Nimi . Maailmanlaajuinen vesien laadun seuranta

tikkö: VL/tsto . .Y.

to: aloitettu v, , päättyy v

ienkilö X5v%työajasta
pv . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

...

pv .. . ¾ työajasta
-nr ykiköt .lab.,. Hr.,. P.,. pav
i kiitokset

nkoitue
Parantaa WHO:n jäsenmaissa vedenlaatutiedon tasoa ja vertailu
kelpoisuutta

)) Todeta ovatko eräät pysyvät ja vaaralliset aineet aiheuttaneet
vesien pilaantumista ja kerätä aineistoa pitkäaikaisten trendien

N 111näärittärniseeno

iomi ilmoitti seurantaan seuraavat havaintopaikat:
Kalkkinen virtahavaintopaikka n:o L8OO
Kvrnijoki 5610
urnionjoki “ l1lOO

Pääjärvi syvännehavaintopaikka 95
Yli-Kitka l1
intasuunnitelma (ohjelma9 ui, julkaiseminen):

vaintopaikkoja seurataan virtahavaintopaikka- ja syvännehavainto
ikkaohjelmien mukaisesti, Lisäksi tehdään seuraavat analyysit
Lrtahavaintopaikoilta(11 Icrt/v) ja syvännehavaintopaikkojen 1 m näyt
tä(2 krt/v): kadmium, elohopea, lyijy, DDT, DDE, DDD, Dieldriini,

‘\ldriini, BHC, PC3

yteiden säilönnässä ja lähetyksezsä noudatetaan VL:n laboratorion
:arnia nhjita,
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

srrfl

VastIcs: VL/tsto . . .

no: .
.

Kesto: aloitettu v. .

Pertti Heinonen

Liisa Lepistö
Pirkko Kokkonen
f:JflhYa

Tarkoitus

Kasviplanktontutkimukset ovat
seurantaa.

osa vesistöjen ja merialueiden tilan

PlanktonnäYtteitä on kerätty v. 1963 (00 näytettä),
v. 1971 (960) ja v, 1977 (515).

Vuosien 1963 ja 1965 näytteet on mikroskopoitu. Käsitellyt
julkaistaan VL:n julkaisuja-sarjassa v. 1980 aikana.

Vuoden 1971 näytteet on mikroskopoitu ja havaintoaineisto julkais
taan parhaillaan VH:n tiedotuksia-sarjassa (n:o 172).

Vuoden 1977 aineistosta on mikroskopoitu 150 näytettä.

Toimintasuunnitelma (ohj elma, aikataulu, julkaiseminen);

Vuoden 1971 aineistosta tehdään selvitys kasviplanktonin esiintymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tällöin kokeillaan ensimmäisenkerran vedenlaaturekisterin ja biorekisterin yliteiskäyttöä.

Vuoden 1977 aineisto saadaan mikroskopoiduksi vuoden 1980
mennessä

loppuun

Merialueita koskevat planktontutkimukset on esitetty projektien

vastuuhenkilö
muut henkilöt

/ jatkuva

Ajan käyttö
.1lE3 pv
.l.7.6pv

..L6pv

.Q %työajasta
P% työajasta
9% työajasta

% työajasta

v. 1965 (685),

tulokset

153 ja 213 yhteydessä.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: . .

Nimi seuranta kalojen jäämäainepitoisuuksien
avulla

Vastuuyksikkö: VL/t8to . .Y

Kesto: aloitettu v / jatkuva

vastuuhenkilö . . Y.e.ii.c .-“ 2u pv .. %työajastamuut henkilöt Matti Verta
v’ t öa’astatutk,apuL . P v. 0 Y 3

...

pv ,. . % työajasta
pv .. . ¾ työajastamuut yksikö .]El? vesitoimistot

tai laitokset

Tarkoitus

Tuottaa tietoja rikastuvien ympäristömyrkkyjen pitoisuuksista vesis
töissä analysoimalla tarkoitusta varten perustetulta havaintopaikka
verlcolta (ja muualtakin) joka viides vuosi (seur, kerran v, 1983)
pyydettäviä kaloja.

Seuranta aloitettiin v. 1978 9 havaintoalueella, joista 17 on merel
lä. Näytteitä saatiin 210 68 eri alueelta. Puuttuvat näytteet
kerättiin v, 1979. Laboratorio analysoi v, 1979 50 näytteestä
PCB:n, DDT:n, Hg:n, Cd:n, Pb:n ja Zn:n pitoisuudet.

Tolmintasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
1) V. 197b-1979 seurannan tulokset raportoidaan analysoinnin päätyttyä.

2) Vuosina 1980-19d1 kerätään täydentävä aineisto elohopeapitoisuuden
muuttumisen selvittämiseksi saastuneilla alueilla. Kumpanakin vuon
na vesitoimistot keräävät 5 haukea jokaiselta havaintoalueelta (60-
70), Nämä valitaan v, 1980 alussa, Näytteet analysoidaan VL:n
laboratoriossa.

Raportti, jossa otetaan huomioon myös velvoite- ym. tutkimuksista
kertynyt materiaali, valmistuu vuoden 1982 aikana,

Näytteiden hankinnasta, kuljetuksesta ja preparoinnista aiheutuu
n. 20.000 ja analysoinnista n. 20 000 markan kustannukset.
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VEHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: .

Vedenlaaturekisteri

Vas sikkö: VL/tsto

K: aloitettu v, / jatkuva

2!iatuiat: Ajan käyttö
vastuuhenkilö 11 pv .59%työajasta
muut henkilöt

... pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajaata

...

pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköt .. yesqtot
tai laitokset

Tarkoitus

Vesistöjen veden ominaisuuksia kuvaavan seurantatiedon rekisteröinti.

Vedenlaaturekisteriä päivitetään kuukausittain vesipiirien lähettämil
lä analyysituloksilla. Rekisteriin tallennetaan myös vedestä tehdyt
ympäristömyrkkymääritykset. Elokuussa 1979 rekisteri sisälsi 595 00
tietuetta 26 600 havaintopaikalta.

Vedenlaaturekisterin kopio on käytettävissä myös vesihallituksen
PDP-pientietokoneella.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Vuonna 1980 toteutetaan vedenlaaturekisterin sisäänlukuohjelmiston
uusiminen, jonka jälkeen määritystuloksia ei enää koodata ATK-muotoon.

Vuonna 1980 tuotetaan rekisteristä raportit virta- ja järvisyvänne
paikoilta. Rekisteriä hyödynnetään myös eri projektien tarpeisiin.

Perustettava analyysimenetelmätiedosto (proj. 220) tulee helpottamaan
vedenlaaturekisterin hyväksikäyttöä.
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VESIHALLITUS 1980

no: .

Nimi YYkiSter1

uksjkkö: VL/tsto . . . . yt

Kesto: aloitettu v. . . / jatkuva

Man käyttö
vastuuhen1i1ö . lX 50 ;työajasta
muut henkilöt .,..... . ... PV ... /0 tybajasta

...

pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt
... pv ...%työajasta

tai laitokset eri tutkimuslaitokset

Tarkoitus

Vedestä, pohjavedestä, sedimenteistä ja veden eliöistä tehtyjen
myrkkymääritysten rekisteröinti tietojen hyväksikäytön helpotta
miseksi,

Rekisteriä päivitetään -I kertaa vuodessa projektissa mukana olevien
tutkimuslaitosten tuottamilla analyyseillä, Vuoden 1979 syyskuussa
rekisteri sisälsi tiedot n, 700 näytteestä,
Vuoden 1979 lopussa tuotetaan katsaus rekisterjn sisältöön,

Toimintasuunnjte].ma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Sisäänlukuohjelman muutos valmistunee vuoden 1980 loppuun mennessä,
jolloin tietojen koodaus helpottuu ja nopeutuu.

Ennen rekisterin perustamista kertynyt materiaali (10 000—15 000
näytettä) on vuoden 1979 loppuun mennessä pääosin kerätty vesi
tutkimustoimistoon, Aineiston sisäänvienti ja uusien tietojen
saannin varmistaminen ovat vuoden 1980 tärkeimmät tavoitteet,
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSpROJEKTI no:

Biorekisteri
Nimi

VastuuykikÖkikkÖ: VL/tsto . . .Y vesitoimisto

ICesto: aloitettu v. 1971
/ jatkuva

istujat: . Ajan käyttö
vastuuhenkilö .. .f?r?r i.3. pv 15. %työajasta
muut henkilöt .. Matti .Veta -P. pv 5 ¾ työajastatutkimusau1ainen

.. . pv ¾ työajasta
pV e. . ¾ työajasta

muut yksikö
tailaitokset yliopistot ja eri tutkimuslaitok

set

Tarkoitus

Rekisterin muodostaminen vesistötutkimuksissa kertyneestä ja
jatkuvasti kertyvästä biologisesta aineistosta. Tässä vaiheessa on
ollut edellytyksiä vain kasviplanktontiedon ta11entamiseen

Muodostettavassa rekisterissä oli 1.10.1979 tiedot n. 2700 kasvi—
planktonnäytteestä.

Rekisterin perustaminen on edennyt ympäristömyrkkyrekisterin perus
tamisessa noudatettujen suuntaviivojen pohjalta yhteistyössä tietoja
t.uottavin eri laitosten kanssa.

To;mrntasuunn;telma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vesihallinnon omat kasviplanktonia koskevat tutkimukset kartuttavat
biorekisteriä vuosittain n. 2b0 näytteellä.

Vanhan ja muiden kuin vesihallinnon tuottaman tiedon siirto rekiste
riin aloitetaan v. 1980. Ensimmäisenä siirretään kasviplankton
tiedot. Tehtävän suorittaminen edellyttää tutkimusapulaisen palkkaamista,
Vuoden l930 aikana laaditaan julkaisu vesihallituksen biorekisteristä.



no:

k a r ytteL3Lö

/ jatkuva

(a1 Jävttö
v i uTnk ö W. pv ]‘kEtyöajasta

pv ¾ työajasta

O pv ¾ työajasta

pv ¾ työajasta

c suoritettujen analyysien antaman tiedon täydentäl
n nen ‘t ista näytteistä,

2 Paa utkiminen säilöntämenetelmänä,

ykytila:

Ves4ryitä on vuosina I971979 kerätty yhteensä n. 000 kpl
eit uodesta 970 alkaen n, 860 kpl, Näytteet säi1y

t : tu r 20 0

Tornintassuunnieim. onjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Näyttelstöjt ei kartuteta vuoden 1980 aikana. Eri tyyppisten ainei—
de -a yb teiden pitoisuuksissa tapahtuvia muutoksia säilytyksen
ei. a h taan r, 0 vsinäytteen otoksesta, Nåytteet valitaan alku
vu d -fa ira avaintopaikoilta otetuista pakastenäytteistä ja
ni tt. ii ysoadnan tutkimuslaboratoriosa pH, johtokyky, Cl, org.C,
k Cu. j3 mahdil;sesti kok,P, Tulokset käsitellään v, 1980 ja
rapDmai vuoden i9l alkupuolella,

VL:n tiedrtuksiasarjaan tuleva julkaisu “Vesitutkimustoimiston vesi-
ja alana ;te±stöt’ valmistuu v0 1980 alkupuolella.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: . .

Vesien myrkyllisyyden testaus biologisin menetelminNimi

VL/tsto yt
. vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. päättyy v. / jatkuva

va stuuhenkilö
muut henkilöt . .

... pv .. . ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

...

pv .. ¾ työajastamuut yksikö Marja Ruoppa, vat, Tav
tai laitokset rdrQrc0. Qy. KCL, Helsingin

ja Jyväskylän yliopistot, Kuopion
korkeakoulu, RKT ja Ibo Akademi

Tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on löytää yksinkertaisia ja luotettavia
biologisia menetelmiä vesien myrkyllisyystutkimuksiin, Tutkimus
perustuu l520 jo käytössä olevan menetelmän edelleen kehittämi
seen.

Yhteispohjoismaisesta tutkimussuunflite1maSta, 3ota Nordforsk
koordinoi,jpäätettiifl tutkijaseminaarlsSa[toukokuussa v. 1979,
Tutkimus on aloiltettu tutkimustilanteen kartoituksella ja eri
menetelmien arvioinnilla ja vertailulla eri laitoksissa hyväksyttyjen
tutkimusohjelmien puitteissa.

Toim ntauiinnRe1ma tohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Tutkimus tehdään neljänä eri osaprojektina:

1, Menetelmät kaloilla ja selkärangattomilla. Vesihallitus osal
listuu kuolleisuus— ja lisääntymistestien sekä detoksikaation jakliinis—kemiallisten menetelmien tutkimiseen ( V, Miettinen
ja FM M. Ruoppa, projekti 162.2).

2. Menetelmät mikro-organismeilla, Vesihallitus osallistuu lähinnä
bakteeritestien tutkimiseen (M. Niemi projekti 162.3)

3. Menetelmät vieraiden aineiden kerääntymisen määrittämiseksi.
Vesihallituksessa tämän osaprojektin tehtävät huomioidaan valmis
teltaessa osaprojektien 1 ja 2 koetilanteita, Lisäksi vesihalli
tus osallistunee yhden tähän kuuluvan fysikaalis-kemiallisen
menetelmän tutkimiseen.

L, Teollisuuden jätevesien biologinen ja kemiallinen kuvaaminen.
Tähän soveltavaan osaprojektiin vesihallitus osallistuu projektin162,2 ja 162,5 puitteissa.

jatkuu kääfltöDUol&la



- Tutkimuksen aikataulu

1. Osaprojektiryhmien 1979 lQ8o 1981
perustaminen (toteutettu)

2. Rahoituksen järjes..
täminen (toteutettu)

3 • Tutkimussuunnitelmien
laatiminen (toteutettu)

4. Menetelmien *äyttö
kelpo.isuuden arviointi
eri tarkoituksiin (aloitettu:

5. Menetelmien vertailu
ja tutkimukset (aloitettu)

____ ____ ____

6. Muutamien menetelmien
interkalibrointi

7. Julkaisu —

____ ____

—

8. Menetelmäluettelon
tekeminen

Erillisten hyväksyttyjen osaprojektien toteuttamisen yhteydessä
pannaan v. 1980 painoa eri laitosten väliseen yhteistyöhön menetel-t
mien vertailemiseksi sekä yhteistutkimuksiin soveliaimpien menetel- >
mien suositusmenettelyn yhdenmukaistamiseksi. Muut projektin alaan
kuuluvat laitoskohtaiset tutkimukset pyritään .suunnittelemaan ottaen
huomioon projektin suositukset.

Tutkimuksiin aktiivisesti osallistuvien laitosten lisäksi tuloksista
tiedotetaan muillekin alan laitoksille mm. Riista— ja kalatalouden
tutkimus laitokselle.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI
.

Nimi testimenetelmien kehittäminen

VL/tto vet

Kesto: aloitettu v. . päättyy v. .

Veijo Miettinen Ajan käyttövastuuhenkilö
. 7 pv ,3 %työajastamuut henkilöt
... pv .. . ¾ työajasta

pv .. ¾ työajasta

pv

.. ¾ työajastamuut yksikö . ,Ouv,Kov,Kav,Kuv
tailaitokset HY, eläint,laitos, KCL

Tarkoitus

Yksinkertaisten kalafysiologisten testien ja menetelmien kehittäminen
käytännön vesiensuojelun tarpeisiin.
Projekti on osa Nordforskin koordinoimaa yhteistutkimusta (proj.162,1)
ja kuuluu sen alaprojektiin 1,

Nykytila:
TT5 parametriä käyttäen on analysoitu eri kohteissa 3-6 10 kalan

ryhmää teollisuuden jätevesien vaikutusten selvittämiseksi: Xänekoski,
Lappeenranta, Varkaus, Pietarsaari, Kokkola, Raahe, Mustavaara, Vihta—
vuori ja Oulu. Puhtaan vesistön vertailualueena on ollut Riihimäen
Hirvijärvi. Eri osatutkimuksista on laadittu julkaisu tai raportti,
Parametrien käyttökelpoisuudesta eri teollisuuden likaamilla alueilla
on esitetty raportti kalafysiologien 2. pohjoismaisessa symposiossa
v. 1979.

Toimintasuunnitelma:

V. 1980 tutkimuksia jatketaan Hirvijärvellä, Raahessa, Mustavaarassa
ja Varkaudessa sekä mahdollisesti myös Kokkolassa ja Lappeenrannassa.
Tutkimukset aloitetaan Otanmäessä ja Kajaanissa0 Vesipiireissä teh
tävät tutkimukset kuuluvat myös v. ]980 pääasiassa vesiensuojelumaksuvaroin tehtäviin selvityksiin.

Havaintoja täydennetään Kyläsaaren laboratoriossa akvaariokokein,
mikäli tutkimusapulainen on käytettävissä.

Tutkimukset on koordinoitu mm. Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitoksen kanssa.

Tutkimuksista laaditaan täydennetyt raportit teollisuusaloittain.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: .1 3...

Nimi
bakteereilia levillä

!y!ikkö: VL/tsto . . vet

Kesto: aloitettu v. . . .W(., päättyy v.

Ajan käyttö
vastuuhenkilö pv 9. %työajasta
muut henkilöt 1.3.U pv .. . % työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt’
tai laitokset

Tarkoitus

Kehittää luotettavia bakteeri ja levätoksisuustestejä käytännön
vesistötutkimuksiin,

Projekti on osa Nordforskin koordinoimaa yhteistutkimusta (proj. 162.1)
Nykytila: ja kuuluu sen alaprojektiin 2.

Levä- ja bakteeritoksisuustestejä kehittävän alaprojektin yhdyshenki
löt ovat kokoontuneet kerran v. 1979.

Syksyn aikana eri maiden laboratoriot tutkivat 3 aineen myrkyllisyyttä
niillä bakteeri— ja/tai levämenetelmillä, joita kullakin laboratoriol

Toimlntasuunnftelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen): la on käytössään.

Tutkitaan respirometrisen BOD-määrityksen käyttökelpoisuutta
toksisuustestiksi. Tämän ja lC•g1ukoos±n mineralisaation herkkyyttä
verrataan keskenään. Lisäksi tutkitaan Nordforskin alaprojektin 2
suosittelemia menetelmiä.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi Mikrobiologisten menetelmien standardisointi

Aank tö
pv . työajasta

P. pv .. . ¾ työajasta

Laatia menetelmäohjeet mikrobiologisesta vesianalyysistä rutiini
määrityksiä varten.

Vesihallinnon tieteellisen neuvottelukunnan v. 1975
ryhmä toimii yhteistyössä INSTA:n ja ISO:n kanssa.
3 kansallista standardia (SF5 3950, 1112 ja L088).
putkimenetelmästä jätetään SFS:lle syksyllä 1979.

Toimintasuunnitelma (ohjelma1 aikataulu, julkaiseminen):

perustama työ-
Se on valmistanut
Standardiehäotus

Työskentely on tähän mennessä kohdistunut fekaalista kontaminaatioita
ilmentäviin bakteereihin, mutta myös muiden mikrobien määritysmene
telmiä sisältyy ohjelmaan. Työn edistyminen riippuu pohjoismaisen
ja kansainvälisen työn edistymisestä,

l)Vesiha__innon tieteellisen neuvottelukunnan mikrobiologinen standar
disointityöryhmä: prof, Seppo Niemelä HY, puheenjolit., ELL Jorma
-Hirn EKK, MMT Harri Seppänen HKV, MMK Mervi Sibakov HY,
MML Maarit Niemi, siht.

Vatuukkö: VL/tto ,. vet

Kesto: aloitettu v. / jatkuva

istuat:
va etuuhenkilö
muut henkilöt

Maarit Niemi

apui.tutkia

muut yksiköi
tai laitokset

Tarkoitus

O pv . . % työajasta
pv .. . ¾ työajasta
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ÄLLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: ,17Q ..

Biolnrnelrnien standardisointi

uksikkö: VL/tsto

Keato: aloitettu v, / jatkuva

Aank. tö
vaetuuhenkilö Ttj yLjp .2.2. pv 1.0. otyöajasta
muut henkilöt

... pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt,, 1)
tai laitokset ‘

Tarkoitus

Vesihallinnon tieteellisen neuvottelukunnan perustama ty5ryhmä, joka
laatu ja vastaa Suomen osuudesta ISO:n ja INSTA:n puitteissa tehtä
västä alan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä osallistuu menetelmien
kokeilu- ja kehittämistyöhön,

Perustuotannon määrityksen standardi on Suomessa hyväksytty (SFS-30L19)
Kasviplanktonin laskennasta ja klorofylli a:n määrittämisestä on val
mistunut Itämeren Biologien julkaisu (BMB 5))jonka valmistumis- ja
kokeilutyöhön ryhmän kautta Suomi oli osallistunut. V. 1979 suoritet
tiin vesistötutkimusta suorittavien Suomen laitosten kesken kasvi
planktonin laskentamenetelmän vertaiu jonka tulokset raportoidaan
v, 1980, Vesihallitus ja Merentutkimuslaitos on osallistunut Itämerer
Väliaikaisen Komission koordinoimaan biologisten menetelmien vertai
luun, jonka tulokset raportoidaan v, 1980,

Toimintasuunnitelma:

1) Ryhmän edustajat osallistuvat pohjoismaisiin työryhmiin (INSTA:
perustuotanto, klorofylli, levätestit, kalatoksisuustestit) sekä
komiteaan (INSTA Cl2). Osallistutaan Itämeren maiden keskeisen
biologisten parametrien vertailun tulosten käsittelyyn ja suosi
tusten valmistelutyöhön, (BMB ja Itämeren Väliaikaisen Komission
edellyttämät työt sekä Suomenlahtityöryhmän biologisten menetelmien
jaoston työt),

2) Raportoidaan Suomen kasviplanktonvertailun tulokset,
3) Valmistetaan suomalainen suositus kasviplanktonin laskentamenetel

mäksi ja klorofylli a:n määritysmenetelmäksi,
) Aloitetaan pohjaeläinten näytteenotto- ja analysointimenetelmän

suosituksen laatiminen,

l)Vesihallir1ron fieteellinen neuvottelukunta, biologinen standardi—
sointityöryhrnä MMX Terttu Melvasalo puheenjohtaja, FL Guy
Wlllfors IIY, MMK Art Langi KCL, F’L Julius Lassig MTL, MMK Pasi 0.
Lehmusluoto IIY, MMK Jarl Martelin KCL, prof, Ake Niemi HY,
FT Jouko Sarvala HY, MMK Kai Kaatra TE/kkt, siht, sekä FK Irma
kineri lab,, a,tunt. ..

jat1uu kämtopuolella
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: J79..5...

Nimi ULosteperäist saastutusta ilmentävien bakteerien
käyttäytyminen vesiss

y!xiskö: VL/tsto

Kesto: aloitettu v, . . päättyy v.

listuat: Ajan käyttö
vatuuhenki1ö Öpv 11.%työajasta

pv .. . % työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksikö
tai laitokset

Tarkoitus
Pyritään selvittämään, millaisin menetelmin erilaisista näytteistä
tulisi määrittää ulosteista aiheutuvaa saastutusta. Erityistä
huomiota kiinnitetään heikentyneisiin bakteereihin. Tutkimuksessa
selvitetään, mitä ilmentäjäbakteeriryhmää kulloinkkitulisi.käyttää.

ksi selvitetään näytteen ottoon liittyviä ongelmia.

Nessiingin sääti5n rahoittaman tutkimuksen edellyttämät kokeet tehdään
mikrobiologian laitoksella. V. 1979 aikana on selvitetty viljelymene
telmiä, erityisesti heikentyneiden bakteereiden osalta. Tutkimuksissa
on tunnistettu 82$ koliformista bakteeria ja 527 fekaalista strepto—
kokkia, Kaikkien tunnistettujen koliformisten bakteerien herkkyys
56 antibiootille on tutkittu,

Toimintasuunnjtelyna (ohjelmam aikataulu, julkaiseminen):

V, 1980 tutkitaan erilaisten stressitekijöiden vaikutusta eri ilmen—
täjäbakteerilajien säilyvyyteen. Lisäksi seurataan eri bakteerilajien
määrien suhteita erilaisissa vesissä, Eräitä menetelmävertailukokeita
jatketaan,

1) prof, Seppo Niemelä RY (proj. vast. joht.), ELL Jorma Hirn
EKK, MMK Ilkka Rinne HKR, MMT Harri Seppänen HKV, MMK Mervi
$ibakov RY
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TUTNIMUSPROJEKTI
.

Nimi Nt.tuJemenete1mfl1ä suoritettavat mittaukset

vet

päättyyv. 1982

Maarit Niemi tö
vaetuu inki1ö pv %työajasta

pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

lab,, ILkrr

Ottaa käyttöön menetelmät ja 3Hyhdisteiden radioaktiivisuuden
mittaamiseksi ja ATP:n määrittniiseksi nestetuikelaskimella

Perustuotantomäärityksen Cmittauksen siirto nestetuikelaskurilla
sioritttavaksi on käynnistetty syksyllä 1979 laitteen saavuttua

-‘H— ja ATP-määritykset ovat antaneet hyödyllistä tietoa vesien
tilasta eräissä vesiensuojelumaksuvaroin ja yhteistyössä Helsingin
yliopiston kanssa tehdyissä tutkimuksissa.

Toimintasuunnitelma (ohje1ma alkatau1u Julkaiseminen):

ic j 3Hyhdisteiden radioaktiivisuuden mittausta tarvitaan mm,
perustiotantomäärityksiä teht.essä ja tutkittaessa kteerien hajo
tustoiminnan aktiivisuutta, 3Hmittaukset ja osin ‘C-mittaukset
edellyttävät polttolaitteen hankkimista,

ATP on kaikissa elävissä soluissa esiintyvä yhdiste, jonka avulla
voidaan määrittää mm, levä ja bakteeribiomassoja vesinäytteitä,

Työ aloitetaan C-yhdisteiden radioaktiivisuusmittauksista kokeile
malla erilaisia näytteenkäsittelytapoja (Esko Vuolas) ja ATP:n määri
tyksessL uuttomenetelmien vertailulla (Irma Mäkinen, proj, 510,9 )
ja sopivan mittaustekniikan etsimisellä (Esko Vuolas),



ALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Koprostanoli ulosteista aiheutuvan saastutuksen

iijir

VL/tsto

Kesto: aloitettu v, , päättyy v, 1981

Ajan käyttö
vastuuhenkilö a pv 9. %työajasta
muut henkilöt pv ¾ työajasta

pv ¾ työajasta

muut yksikot Krsti Erkornaa Iab
%työajasta

tai laitokset

Tarkoitus

Tutkia koprostanolin soveltuvuutta ulosteiden aiheuttaman saastutuksen
ilmentäj äksi

Koprostanoli on steroidi, jota bakteerit tuottavat imettäväisten
suolistossa0 Se hajoaa hitaasti, joten sen avulla on voitu selvit
tää jäteveden vaikutusalue rannjkolla (USA)0

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Koprostanolin määritysmenetelmän käyttöönotosta vastaa Kirsti Erkomaa

(proj, 510,2).

Erilaisista vesistä ja sedimenteistä otetuista näytteistä määritetään

fekaaliset koliformiset bakteerit, fekaaliset streptokokit ja
jtridiumperfrinens sekä koprostanoli, Tulosten perusteella
arvioidaan koprostanolimenetelmän luDtettavuutta, herkkyyttä ja sovel
tuvuutta fekaalisen kontaminaation ilmentäjäksi. Kirjallisuustieto
jen perusteella koprostanolimenetelmän voidaan odottaa soveltuvan
erityisesti pohja— ja rannikkovesien tutkimuksiin tilanteissa, joissa
myös kauan sitten tapahtunut ulosteiden aiheuttama saastutus on
merkityksellinen.



ÄLLITUS 1980

70

TUTKIMUSPROJEKT; no: . .1,7.]...

Nimi rnetsänporannustoirnen

yJ.i1l L veden

Vastuksjkkö: VL/tsto , .

Kesto: aloitettu v, . .]r9.., päättyy V.

lstuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

.P1ar1%. (koko
vaur J, hyt

,1,Q pv .5. %työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. % työajasta

avohakkuun, muokkauksen, ojituksen ja lannoituksen
alueelta virtaavan veden ominaisuuksiin (vrt. proj.

Tutkimussuunnitelma laadittiin v. 1978 alussa. Tällöin myös PKv
rakensi tarvittavat tutkimuslaitteet ja kulkuväy1ät Näytteiden
otto aloitettiin keväällä 1978.

Toimintasuunniteirna (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Metsähallinnon Nurmeksen ja Sotkamon hoitoalueilta on valittu
2 alueryhmää, yhteensä 6 valuma-aluetta, joilla tullaan suorit
tamaan tehostettuja hakkuu- ja hoitotoimenpiteitä vuosina 1982-
1990. 2 valuma-aluetta toimii käsittelemättöminä vertailuaJueina.
Hoitotoimenpiteiden vaikutusta seurataan mittapadoilta ja pohja
vesiputkista otettavin vesinäyttein.

Kalibrointijakso päättyy v. 1982. Vuosiin 1982-1990 ajoittuvien
metsätaloudellisten toimenpiteiden vaikutuksia tutkitaan riittä
vän pitkän ajan kuluessa kokonasvaikutusten selvittämiseksi.
Alueet on varattu tutkimuskäyttöön vuoteen 2000 asti.

Tarkoitus

Selvitetään
vaikutuksia
102.1 hyt).



no:

Ms

VL/tto

1980 1980
päättyy v

2J+,,.tyajaeta
muut honkilöt pv % työajasta

pv % työajasta
pv % työajasta

muut ykiköt 1)
tai laitokoet

Tarkoitus
maatalous tut1cimuskohteena toimintoihin, jotka voivat vaikuttaa

vesstöjen tilaan, luetteloida eri toimintojen vaikutuksista jo tehdyt

tutkimukset, priorisoidä havaitut aukot tietämyksessä sekä tehdä esitys

työryhmästä, joka laatu suunnitelman puuttuvien, tarpeellisten tieto
ankkimisesta,

Toirnintasuunniteima (ohjelma0 aikataulu0 julkaiseminen):

Hanke toteutetaan VH:n ja Maatalouden tutkimuskeskuksen yhteistyönä
v, 1980 aikana.

1) Työryhmän pj on ylitark. Pirkko Valpasvuo-Jaatinen vvt ja

jäseninä MML Lea Kauppi vet, tstoar. Erkki Pälikkö ttt, tsto

in Pertti Seuna hyt ja tstoar, Runar Sederhoim vat vesihal

1itukesta sekä Maatalouden tutkimuskeskuksesta MMT Antti Jaak

kola ja MMT Jouko Sippola. Sihteerinä toimii MMK Leena Villa

(Hev)



VESIHALLITUS 1980

205 1
no:

Nimi

Va,yksikkö: VL / tato

Kestc: aloitettu v, • päättyy v,

aiuenkilö Hv23,%työajasta
muut henkilöt pv % työajasta

pv ¾ työajasta
pv ¾työajasta

muut yksikö1 lt LSpt,

Selvittää esiintyykö Suomessa sateen epäpuhtauksien aiheuttamaa
vesistöjen happamuuden lisääntymistä.

Nka:

Vuoden 1979 aikana vesitoimistot valitsivat kukin 13 joiden pH ja alkalini
teetti olivat poikkeuksellisen pieniä. Jörvistä otettiin vesi— ja plaktonnäyt—
teet erillisen tutidirussuunriitelman mukaisesti, Kaikista tutkimukseen valituista
järvistä ei onnistuttu saamaan kevätkauden näytteitä oikeiria ajankohtina, toisaal
ta kevät osoittautui kriittiseksi ajankohdaksi vesien happamuuden kannalta.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Tulosten varmistamiseksi jatketaan havaintojen tekoa vielä vuonna l930,
Vesitoimistot ottavat ja analysoiyat tammikuun aikana sovittavista
järvistä näytteet ohjelman mukaisesti,

Vuoden 1980 aikana suorittavat vesipiirit loppuun tutkittavien järvien
hydrologisten ja geologisten taustatietojen selvityksen. Järvistä
määritetään pinta-ala, tilavuus, keskisyvyys ja teoreettinen viipymä,

Valuma-alueelta määritetään pinta-ala ja turvemaiden ja kivennäismai
den osuudet karttatyönä, Mikäli alueelta on olemassa geologisia
karttoja, selvitetään kallioperän ja irtonaisten maalajien koostumus
pääpiirteittäin.



Naytteenottoajat ovat maalishuhtikuu (ennen luinensulamistulvaa).,
toukokuu (heti jäidenlähdön jälkeen), heinä-elokuu ja lokakuu (syys
täyskierron aikana)

Näytteet otetaan 1 m ja 3 m syvyyddstä ja 1 m pohjan yläpuolelta.

Näytteistälmpinnasta ja 1 m pohjan yläpuolelta analysoidaan vesi-
piireissä t°C, 02 mg/l, 0? %, v-25 väri, pH, KHT, alkaliniteetti,
asiditeetti (alkaliniteetin piåittuessa), C02, 304, Cl, 3i02, Fe,
kok. P, kok. N. VL:n tutkimuslaboratoriossa analysoidaan Ca, Mg,
Na, K ja Al.

3 m näytteestä analysoidaanvesipiireissät°C,
2’ 02 %, pH, alkalini

teetti ja
25

Planktonnäyte otetaan 0-2 m kokoomanäytteenä 2 m putkinoutimella
toukokuun, heinä-elokuun ja lokakuun näytteenoton yhteydessä.

t

‘1



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKT; no: ,

Nimi ionisuhteiden vertailu

!ksikkö: VL/tsto Y.

/jatkuva

2!iujat: Ajan käyttövastuuhenkjlö
Ttyöaja8tamuut henkilöt

pv ¾ työajasta
pv . ¾ työajasta
pv ¾ työajastamuut yksikM Qllijärvinen

tai laitokset FS’. J..

Tarkoitus

$elvittäö sadeveden ja valumaveden eräiden ominaisuuksien suhteita
turve— ja podsolimailla ottaen erityisesti huomioon sadevedessä
havaitut alueelliset erot.

Pienten valuma—alueiden pitkäaikainen seurantatutkimus on tuottanut
runsaasti tietoa vesistöjen veden muodostumisprosessiin vaikuttavista
hydrologisista ja aluetekijöistä. Sadeveden ominaisuuksien vaikutus
on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Toimirrtasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Pienten valuma-alueiden verkon havaintoasemilta t{, 51 ja ll (Huhti
suonoja, Kesselinpuro ja Vähä-Askanjoki) ottavat vesipiirit (Kyv, PKv
ja Lav) vesinäytteet kerran kuukaudessa (kts. myös projekti 156).

Laboratorion projektissa 502 seurataae alueiden sadannan ominaisuuksia.

Tutkimuksessa tullaan vertailemaan sadeveden ja valunnan ionisuhteitaeri ajankohtina



Näytteenotto-ohjelma: Kyv, PKv ja Lav ottavat näytteet jokaisen

kuukauden L-15 päivänä sekä lisäksi kerran kevätylivaluman aikana.

Vesipiirien laboratorioissa analysoidaan pH, alkaliniteetti

ja kloridi, Tutkimuslaboratoriossa analysoidaaf Na, K, Ca, Mg ja SO

>



83
VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

Nimi ,T%ytuotannon vaikutuksesta vesistöjen veden laatuun

Vastukkö: VL/tsto . . ,Yt

Kesto: aloitettu V, / jatkuva

vastuuhenkilö ,. . 9. pv . %työajasta
muut henkilöt

... pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

...

pv . ¾ työajasta
muut yksiköt .

tai laitokset

$elv:ttää turvetuotannon vesistöille aiheuttamaa kuormaa
ja välitöntä vaikutusta alueeRa poistuvan veden laatuun,

Tapani Sallantauksen pro gradu-työn odotetaan valmistuvan v. 1980
maaliskuun aikana,

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Hanke jatkunee KTM:n rahoittamana Helsingin yliopiston limnologian
laitoksella ‘turvetuotannon vesistövaikutukset-tutkLmuksena,

Vesitutkimustoimisto antaa asinatuntijaapua ja hoitaa tarvittavan
yhteistyön olirihallintoon päin,





VESIHALLITUS

I2
TUTKIMUSPROJEKTI no:.

‘1 Ji j’i ndri vaikutus vesistri vuderi

ystucrikkö VL/t’to vesitoimisto

pwt yy v / jatkuva

Osa1h3tUj!! ) V fljQfl(•fl
jkätö

vai,tuuhenkild c pv . %otyöajasta
muut henkilOt pv ¾ työajasta

pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

1c V Hyvdrinen hyt
iruic 1 Sinikka Jokela Kov

yiyrna)uv
1 rnr ) t Tor1 1 SvLa Vav

Se1vittät tihänastisen aineiston ja va1980 tehtävien kenttätutki

musten avulla tekoaltaiden muuttumista ja vaikutusta alapuoliseen

vesistöön ja er tytsest eden kelpoisuuteen.

Vesihallitus ja vsipiir;t ovat suorittaneet tekoaltaiden seurantaa

useiden eri ohjelnuen mukaisestL Tuloksia ovat julkaisseet mm.

Nenonen&Nenonefl 1972, Pclnonen&Airaksinefl 197tt, Vogt 1971 ja 19t8,

Kenttäinies (painossa)
Paraik4a tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa yhteistyöstä k;xnnostu
nutta joukkoa0

Toimjntasuunnjtejma (ohjelma0 aikataulu,, julkai.emjnen):

Tekoalta5den tutkimus jaetaan kolmeen osaan seuraavasti

1) Tekoaltaiden kehit s sekä niiden vaikutus ala uoliseen
iTtn,evitys teh n t h nas isen tie oma eriaa in poh

EEVstuuhenki1önä toimii P, Heinonen (vet), Työ toteutetaan
vesipilrien avustukslla vuoden 1980 kuluessa

II) Tekoaltaiden vaikutuksen selvittel Kenttätutkimukset aloitetaan
3W]ekTfla Ta ikajoe 1a Tämä osatutkimus jaetaan
kolmeer osaan seuraavasti
1) Vaikutus hroIogiaan CV, Hyvårinen (hyt) valmistelee tarkemman

Wa1kutalvesta)
2) Tekoaltaan vautu Siikaoen rehevöittäänä AGP-testien avulla

se1itetTn te1taan vai utusta rehev it jänä, Kenttätyöt
tehdään v 1%BD, Raportti valmistuu v, 1981, Tutkimuksesta
vastaa U,, Myilymaa (Ouv)0

3) TekoaJtaai vaikutus hiikaoen ohakasvustoihin Kenttätutki
mfl?et %uTfltaan vuonna 0 utkimuksella pyritään selvit
tärnään iurwvoi ymisen ja kaloissa sekä nahkiaisissa esiintyvien
makuhaitton yhteyttä, Raportti valmistuu v, 1981, Tutkimuk
sesta vas aa , HeinonEn (vet),

iv Tekoi1aan veden laidun unnustaminen Lokan ja Porttpahdan tekojär—
Ti ti!TtciTgn veden laadun tarkkailua ja pyritään kehittämään

jatkuu kääntöpuolella



tekoaltaille sopiva veäen laadun ennustamismalli. Tutkimukset teh
dään yhteistyössä Suomcn Akatemian tutkijan kanssa, mikäli Suomen
Akatemia lähtee rahoittamaan tätä tutkimusta. VH:n osuus on tulos-
materiaalin hankinta, Akatemian tutkijan osuus on tulosten käsittely
ja työn raportointi v. 1981.

Nenonen O..& M. Nenonen, 1972, Hava$sitoja Lokan ja Porttipahdan teko
altaista. Vesihallitus. Tiedotus 21.

Heinonen P. & E. Airaksinen, 1974, Lokan ja Porttipahdan tekojärvientilan kehittymisestä vuosina 1971—1974. Vesihallitus.Tiedotus 77.

Kenttämies K. Suomen tekoaltaiden ominaisuuksista (painossa)

Vogt H., 1971 Voimakkaasti säännösteltyjen tekojärvien ominaisuuksista
käytöstä, ympäristövaikutuksista ja kunnostuksesta.
Vesihallitus. Tiedotus 8.

Vogt H., 1978 An ecological and environmental survey of the humio man-made lakes in Finland. Aqua Fenniaa 1978, 8:12-24.



8
VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Selvitys kalantuotannosta verkkoaltaissa aiheutuvista

vaicuc4.s,t ,töön

VastuuyksiIcöksikkö: VL/tsto

Kesto: aloitettu v, , päättyy v. / jatkuva

Ajan käyttö
vastuuhenkilö Olavi Sandman, vet pv %työajasta
muut henkilöt

... pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

- pv . ¾ työajasta
muut yksiköt. 1)
tai laitokset

Tarkoitus

Kalatuotannosta verkkoaltaissa aiheutuvi sta vaikutuksista tutkitaan
lähinnä rehevöitymistä, syntyvän lietteen määrää ja laatua sekä
sen poistamismahdollisuuksia.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Työryhmä laatu yksityiskohtaisen tutkimusohjelman maaliskuun loppuun
mennessä, joka toteutetaan vesihallinnon ja RKT:n yhteistyönä Mik
kelin vesipiirissä.

1) limnologi Jarmo Kivinen, Miv (projektin vastuuhenkilö)
limnologi Into Kekkonen, vat
tutkimusapulainen

2) fiLlis Olli $umari, RKT



ALLITUS 1980
86

TUTKIMUSPROJEKT; no: Jf?....

Nimi V pohjakerrostum eri tir

Vjkkö: VL/tsto .

Kesto; aloitettu v. päättyy v. 198

9!tuiI
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt’
tai laitokset

Olavi Sandman

O {]00t0i Mtd ‘P5jhM,0 T[]°”
PKv

Mjan käyttö
35 pv Ji%. %työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. ¾ työajasta

Tarkoitus

Rikastamojätteiden ohella mm. kalkitus ja
kuttaneet Sysmäjärven tilaan. Tutkimuksen
tää järven luonnontila ja muutosten mLär

asumajätteet ovat
tarkoituksena on
pohj akerrostumien

vai —

selvit
avulla.

Sysmäjärven (Outokumpu) pohjan suuresta kerrostumisnopeudesta joh
tuen aiemmin otettu sedimenttiprofiili osoittautui liian lyhyeksi.
Tutkimuksen edellyttämä pidempi lisnäyte otettiin kevättalvella
1979 ja se saadaan analysoiduksi vuoden 1979 loppuun mennessä.

Toimintasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Raportin kirjoittaminen tapahtuu vuoden 1980 aikana.

jatkuu kääntöpuolella
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: .

J[rvi:i ii sediriientoituvt kintoaine

Vksjkkö: VL/tsto . .Y
1980 1980

Kesto: aloitettu v , päättyy v

Ajan käyttö
vastuuhenkilö . . QiYi-. pdfl

. 56 pv .25 %työajasta
muut henkilöt

... pv .. . ¾ työajasta
, pv .. ¾ työajasta

pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköf
tai laitokset

Tarkoitus:

Järviin sedimentoituvan kiintoaineen määrän, laadun, alkuperän
sekä merkityksen valottaminen. Esiselvitys.

Tolmintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vuoden 1980 loppupuolella kartoitetaan olemassa oleva kirjallisuus
ja vesihallinnon kannalta tärkeät osakoliteet. Lisäksi selvitetään
mahdollisuudet yhteistyöhön. Tehtävä esiselvitys päättyy yksityis
kohtaisen tutkimussuunnitelman laatimiseen.



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: . .

Jutomaattinen veden laadun tarkkailu

uikkj VL/tsto . .

ai’tt’ 1971 uv /jatkuva

Ajan käyttö
vastuuhenkjlö 1?’?+. 2QOpv P. %työajasta
muut henkilöt Bertti.He.1J .2.Q0pv .Q%työajasta

Yi.ptps L.QQ pv ¾ työajasta

muut yksiköt VK1 Krv, Tav
pv %työajasta

tai laitokset

Tarkoitus

Tuottaa tietoa käytettävissä olevilla automaattisilla vedentutkimus

asemilla vesihallinnon tarpeisiin ja suorittaa alan kehitystyötä.

Kymijoella on kolme ja Kokemäenjoelia kaksi kiinteää asemaa, joiden
keskusyksikkö on Helsingissä. Kaksi siirrettävää (Philipsin vaim.)
asemaa toimii eri tahoilla, Siirrettävien asemien useita aineistoja
on käsittelemättä,
Vesihallitus ja Nokia Oy ovat solmineet uuden yhteistyösopimuksen.

Toimintasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Rästissä olevat aineistot käsitellään ja raportoidaan talven kuluessa.
Paino pannaan raporttien nopealle valmistumiselle.

Siirrettävien asemien käytöstä sovitaan TUKO-toimikunnassa0

Nokian luovuttamat kolme asemaa tarkistetaan ja osoitetaan vesitoimis

tojen käyttöön. Huollosta vastaaville vesitoimistojen henkilöille
järjestetään koulutustilaisuus,

Kymijoella tuotettujen tulosten hyödyntämiseen happimallissa pyritään
opinnäytetyön puitteissa.

Laaditaan suunnitelma automaattisen biologisen tarkkailukokeilun

aloittamiseksi,

LaadiUaan raportti automaatsten veden laadun tarkkailulaitteiden

käytettävyydestä ja saaduista kokemuksi3ta sekä tehdään esitys yksin

kertaisesta j ätevesitarkkailuun soveltuvasta mittausasemasta.



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTJ no: ,P7
Nimi typn käyttökelpoisuudesta

Ievi]TL

V!ukSjkkö: V L/ tst 0 ...

Kesto: aloitettu v, päättyy v.

Osaut: Ajan käyttöLea Kauppi
(1 pv . %työajastamuu i t

tutkimusapulainen . Q v %tyÖaJasta
-... . t d per

- % työajasta
pv .. . ¾ työajastamuut yksiköt

tai laitokset

Tarkoitus

Tutkia levätestien avulla valuma-alueilta huuhtoutuvien ravinteiden
välitöntä käyttökelpoisuutta.

V 1979 otettiin kevät— ja syystulvan aikaan näytteitä pieniltä
valuma—elueilts 11, 1’,15, 22 ja 2 (ks. proj. 156) poistuvasta
vedestä, Levätestit tehtiin sekä suodattamattomista että suoda—
tetuists näyttestä.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

V, 1980 levätestejä tehdään lähinnä järvivedellä, johon on lisätty
eri määriä pelioilta tulevaa vettä. Vertafluun käytetään Kyläsaaren
puhdistamon jätevettä.

Testien suorittaminen edellyttää tutkimusapulaisen käyttöä.

Raportti laaditaan v, 1980 loppuun mennessä.



r



0
VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi y)IltecIi vai:t . i sis’

Vai VL/tsto . . .‘

Kesto: aloitettu v
1979 1QB1)

päättyy v

lstuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Lea Kaupoi

Ti’y. i:

Ajan käyttö
70 pv .32 %työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

Tarkoitus

Selvittää, esiintyykö pienissä kuormitetuissa jokivesissä merkittä
vää typpiyhdisteiden pitoisuuksien vaihtelua ja pyrkiä osoittamaan,
mita vaikutuksia erityisesti suurilla pitoisuuksilla ko. vesistöissä
on

Vantaanjoen ja Aurajoen aineistot on käsitelty v. 1979

Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

aikana.

V, 1980 käsitellään Porvoonjoen ja Kyrönjoen aineistot ja laaditaan
yhteisraportti kaikista neljästä koliteesta.

jatkuu kääntöpuolella



En tvopiyhdiste±den (kok. N, NH-N, NC)-N ja NO-N) pitoisuudet
Porvoonjoessa ja Kyrnjoesza m .ritetäkn Hev n j Vav :n iabnatoniois—
se, Näytteet otetaan keksi keitan kuukasJsssa samoilta paikoilta kuin
v, 1979.

r7yp0jyhdj5teden lisäksi näytteistä määiitetään lämpötila,
2 ‘eoe. P, PO)P ja BOD7 sekä kesäaikana kerian kuukaudessa perutuotanto

sy.

>
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VESIHALLITUS 1980

TUTK;MU$pROJEKTI no:

Nimi meri- ja rannikkoalueilla

Vastuyksikkö: VL/tsto .

Kesto: aloitettuv, .a95.., päättyyv.

Tarkoitus

Vav

Äk. J\tiErni HY,. Lapr. .Nrstö
Ilkka Rinne HKR, TY,

1) Yhteistutkimuksena selvittää Itämeren typpitalouteen
ongelmaa, lähinnä levien sitoman typen määrää.

2) Tutkia rakkolevien esiintymisen muutoksia läntisellä
la ja Saaristornerellä,

Nykytila:
TT!tämeren sinilevien typen määrää on ryhmässä tutkittu 1975, 1977,

1978 ja 1979, Raportteja on julkaistu, näistä viimeinen VL:n
julkaisusarjassa. 9

2) Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä on aloitettu rakkolevien
esiintymistutkimus.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

1) Julkaisematon aineisto valmistetaan julkaisukuntoon0 Typpeä
sitovien sinilevien dynamiikkaa sekä typen kiertoa ja yhteyttä
hiilen kiertoon selvitetään yhteisprojektissa Merentutkimuslaitok
sen ja Helsingin yliopiston kanssa sekä Vaasan vesipiirissä.

2) Rakkoleviä koskevaa aineistoa kerätään v. 1980 ja tulokset rapor
toidaan v, l9l, Tutkimus hoidetaan yhteistyössä Helsingin yli
opiston (Tvärminnen eläintieteeliinen asema) ja Turun yliopiston
(Saaristomeren tutkimusasema) kanssa,

iatuat:
vastuuhenkjlö . Ter.t.tu .Me1vasaJ
muut henkilöt

muut yksikM
tai laitokset

Ajan käyttö
22. pv I-Q. %työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv ,% työajasta

00 pv .. . ¾ työajasta

MTL

liittyvää

Suomenlahdel

jatkuu käntöpuo1e11a



1) Rinne, li, Me1vLc%aiC, rr Niemi, , and Niernistä, L.,
197d. Nitroen tixai,ion (ecetiene 1eduction rnethod)
by biue-green algae mi the RaItio Rea in 1975 and 1977.
Ve’itutkmnninmo1en ju]J<aii



VESIHALLITUS 1980
9

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi ..
.

IBM: n kehit;tmisprojekti

vetVastutiyksikösikkö: VL/tsto

Kesto: aloitettu v. ... päättyy v. .. .

va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Jorma Niemi

.hyt, .yvL,.
jpj

Ajn käyttö
9.0. pv 1Qtyöajasta

pv .. .%työajasta
pv .. . % työajasta
pv .. . ¾ työajasta

Tarkoitus

Kehittää vesistöjen suunnittelu- ja valvontatarkoituksiin soveltu
via vedenlaatumalleja.

Kehitystyön perustaksi valittua EPAECO-simulointimallia on muokattu
paremmin Suomen olosuhteisiin soveltuvaksi, Useita jokivesistöille
laadittuja vedenlaatumalleja on myös kokeiltu.

Toim intasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
EPAEGO-malliin pyritään lisäämään tuulen vettä sekoittava vaikutus.
Edelleen pyritään mallia muokkaamaan sellaiseksi, jotta se olisi
sovellettavissa myös talvella, Edelleen pyritään kokeillut joki-
ja järvimallit yhdistämään yhdeksi toimivaksi malliksi.

Projektiin sisältyy toimiminen vesihallituksen sisäisen vedenlaadun
ennustamismenetelmiä kehittävän työryhmän sihteerinä.





VESIHALLITUS 1QBO

TUTK!MUSPROJEKTI

Nimi LerpiLii,en soveiamirien

vet!uks1k!j VL/tsto

209.2
no:

i9Po 1981-1q82Kesto: aloitettu v päättyy v

istuat:
va atuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköf
tai laitokset

Tarkoitus

.90 pv 0. %työajasta
pv .8.Q%työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

1) VH-IBM projektissa kehitettävän imulointimallin soveltaminen.
2) Fosfori- ja happimallien kehittäminen ja soveltaminen,

Projekti on suunnitteluvaiheessa, Vesipiirien vesitoimistot ovat
esittäneet joukon soveltamiskohteita, joista on tavallista enemmäntietoja ja joita on edelleen pyritty täydentämään tarkoitusta varten,

Toimintasuurmitelnia (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Simulointimallia sovelletaan valituille kolidealueille. Lisäksi
kokeillaan vesihallinnossa kerätyillä aineistoilla fosfori- jahappimallien soveltuvuutta päätöksenteon apuvälineeksi.

Projekti muodostaa osan VEI:n laajemmasta vedenlaatumalliprojektista,jota varten perustettaneen asiantuntijaryhmä ja johtoryhmä,

Jorma Niemi
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VE SIHÄ LLI TUS1980

TUTKIMUSPHOJEKTI no:

Allergeenien esiintyminen vesilaitosten raakavedess

stksikkö: VL/tto Vet
vesitoimisto

Kesto: aloitettu v, , päättyy v. / jatkuva

letuat:
vastuuhenkilö pv 5. %työaja6ta
muut henkilöt pv ¾ työajasta

pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

muut yksiköt 1)
tai laitokset 2)

Tarkoitus

Kartoittaa allergiaa aiheuttavien tekijöiden esiintymistä eri tavoin
valmistetussa vesijohtovedessä ja erilaisissa raakavesissa

13 vesilaitoksen raakavettä ja vesiohtovettä on tutkittu biologisin
(vet), mikrobiologisin (Kansanterveyslaboratorion keskuslaboratorio)
ja kemiallisin (vesipiirit ja tutk lab ) menetelmin Marraskuun 1979
aikana. laaditaan tutkimuksista raportti0

Toimintasuuinfteima (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Tutkimusten jatkaminen ratkaistaan v, 1979 saatujen tulosten
0

1) kemisti Annika 2ipila yht

2) DI Leena Hiisvirta (pj ) Laakintohallitus, prof Veijo
Haunio Kansanteveys1aboiator;on keskusIaboatorio,
dos Harri Seppanen HKV



VESIHALLVrUS 1980

no:

Ka1anvi]ely1aitosten aiheuttamat hygieeniset
haitat

Vasksjkkö: VLftsto

1979 1980Kesto: aloitettu v päättyy v.

Osalllstu1t: Ajan käyttöMaarit ierni

______

vasenkj
. pv . otyöajasta

uut henkilöt pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

imuutyksiköt

Selvittää kalanviljelylaitosten väitettyjä hygieenisiä haittoja,

Kokeellinen osa tutkimuksesta valmistuu v. 1979 aikana.

Toimintasuunntek (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Tutkimus julkaistaan v, 1980.
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HALLITUSl9O

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi ,stöen tilaa koskevan tiedon hyväksikäyttöä kehittävä
työryhm

VL1tsto vet
vesitoimisto

1979 198()päättyy v / jatkuva

Osahtuat:
vastuuhenkilö Rentti1einie,?,,,,,

,. pv ...%työajastamuut henkilöt
... pv .. . ¾ työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . % työajastamuut yksikö

..

tai laitokset

Tarkoitus

Työryhmän tehtävänä on kehittää ja edistää analyysi- ja havainto-
tiedon hyväksikäyttöä.

Työryhmä on perustettu 19.9.1979

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Työryhmän tulee tehdä ehdotus aineistojen jalostamisesta alueel
lisiksi vesistöjen tilan selvityksiksi.

1) rnaat.metsät,kand. Jukka Muhonen vat (silit.), fil.kand. Juhani
Eloranta tat, vanh.ins. Klaus Munsterhjelm Hev, ylitark. Sinikka
Numminen Hev, fil,kand, Pekka Ojala hyt, ylitark. Raimo Penttonen
vat, limnologi Heidi Vuoristo vvt.



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

4irrii .

t1t(]rH 1

ukskö: VL/tsto . .

Kesto: aloitettu v. / jatkuva

Osalli stujat:

va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksikÖt
tai laitokset

Väinö Malm

Matti Verta

l.äJSiJtL .
.

edustaja

Ajan käyttö
.8 pv .7. %työajasta

pv ..%työajasta
pv

. ¾ työajasta
pv

. % työajasta

Tarkoitus

Koota tiedosto VL:n luetteloissa oevien tutkimuslaitonten käyttä
mistä analyysimenetelmistmi.

Tietoja vesiviranomaisen ja julkisen valvonnan alaisten vesitut—
kimuslaitosten käyttämistä ana]yysmenetelmistä on julkaistu vesi
hallituksen tedotuksa sarjassa ukä erillisinä monisteina. Muis
ta tutkimuslaitoksista — me; ntutkimuslatosta lukuunottamatta — ei
vastaavia tietoja ole koottura saatavissa.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Selvitetään peeustettavan tsedostori rakenne ts. mitä tietoja tai—
lennetaan ja missä muodossa. Tämän jälkeen tutkitaan rnahdoliisten
valmiina saatavien tiedon tallennus— ja hakuohjelmistojen soveitu—
minen tiedoston ohjelmistopohjaksi.

Tiedosto pyritään saamaan ohjelmiston osalta valmiiksi vuoden iop
puun mennessä.



VESR1LLtTUS 1980

221

1Iyctq 1y ohi tarkistaminen

ituiUkh: VL/tsto vesitoimisto

L9$Q ., päättyy v. / jatkuva

— Tapin1 Kohonen (pj )klö
pv .10 %työajastamLut henkaiät

. . . pv . . % työajasta
pv . ¾ työajasta
pv . . ¾ työajastamtut yksiköt 1.)

setetun työryhmän tehtävänä on näytteenottoa vesistä ja
koskevien ohjeiden täydentäminen ja uusiminen.

or-iintasuunniteima (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
2ikituksen kohteena on vesihallituksen julkaisu n:o 6 vuodelta 1973

esiviranomaisten käyttämät näytteenottomenete1mät.
IJudistetut ohjeet laaditaan yksiselitteisten standardien muotoon.
Hanke on synkronoitu näytteenottolaitteiden ajanmukaistamista pohti-
vaan työpariin

1) Maat.mets kand. Riitta Niinioja Hev siht.), maat.metsät.kand, lippo
kettunen Kyv, fil .kand, Kirsti Erkomaa Iab, fil .kand. Ännika SipiLä

(it1Jilfl5 1tti vvt.

3atkuu kääntöpuolella
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VESITUTKIMUSTOIMISTO Ehdotettu
Julkaisusuunnitelma 1980 julkaisupaikka

Ahtiainen, N. Sysmäjärveri (Outokumpu) kehitys
Sandman, 0. sedimenttiparametrien kuvasta
Tynni, R. mana

Heinonen, P. Kasviplanktonin esiintymiseen VL:n julk.
vaikuttavista tekijöistä

Heinonen, P Vesihallituksen biorekisteri, VH:n tied,
Verta, 14.

Henttonen, J. Hydrological registers of the VL:n julk.
Malm, V. Water Research Instit.ute
Verta, M

Kenttämies, K. The effeets of forest drainage Proceedings of t
and fertilization in peatlands Symposium on the
on the quality of waters Hydrological

Influence of Man

Helsinki 1980

Kunth, 5. Homeiden ja sädesienien esiinty
Sipilä, A. misestä vesilaitosten raakavedes
Hiisvirta, L. sä ja vesijohtovedessä
Niemi, M.

Järvekllg, Ä. Suomenlahden biologisten pararnet
Lassig, J. rien interkalibrointi 1978
Melvasalo,

Niemi, Å.

Saava, A.

Laaksonen, R. Vesistöjen veden laadun muu- VLn j ulk.
Malm, V. toksista vuosina 1962-1977

Nelvasalo, T. Havaintojen ja tulosten vaihdon suomen limnologi
koordinoirinta ja ongelmista sen yhdistyksen
Itämeren pi;iissä. Limriol.sym— julkaisu 1980
posio 977
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Melvasalo, T.,toim. Assesment of the Effects of

Pollution on the Natural Resources

of the Baltio Sea (Projeet STWG/

ICES, Interim Baltia Marine

Enviroment Proteetion Conmission)

Melvasalo, T. Kasviplanktonin laskennan vertai

Ronkainen, J. lu Suomessa 1979

Melvasalo,:T. Klorofylli a:n ja kasviplank- VL:n julk.

Mäkinen, 1. tonin suhteista järvivedessä

Niemi, M Kalaviljelylaitosten vesissä Kansainväl.ammatti

Taipalinen, 1. esiintyvät hygienian indikaatto- lehti

ribakteerit

Pitkänen, H. Wintertime means and trends of Finnish Marine

Malm V. some water quality parameters Researoh

in the Gulf of Finland 1966-

1978 (preliminary report)

Seuna, P. The Influence of Sub—drainage Proceedings of the

Kauppi, L. on Water Quantity and Quality Symposium on the

in a Cultivated Area in Hydrological

Finland Influence of Man

Helsinki l9bO

Wartiovaara, J. River input from the Finnish Finnish Marine

Melvasalo, T. coast to the Gulf of Finland Research

Verta (toim.) Vesientutkimuslaitoksen VHn monistesarja

vesi- ja kalanäytteistöt

Verta, M. Orgaanisten ja organoklooriyhdis

Miettinen, V. teiden pitoisuuksista eräiden

Erkomaa, K. järvi- ja merialueiden hauissa
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Vesitutkimustoimiston henkilökunta vuoden 1980 alussa

Laaksonen, Reino

Enqvist, Vappu

Heinonen, Pertti

Kauppi, Lea

Kenttämies, Kaarle

Kilpinen, Kirsi

Kohonen, Tapani

Kokkonen, Pirkko

Lepistö, Liisa

Malm, Väinö

Melvasalo, Terttu

Miettinen, Veijo

Niemelä, Maija

Niemi, Jorma

Niemi, Maarit

Puumala, Reija

Sandman, Olavi

Verta, Matti

tstopääll., MMT

tstosiht., merkonomi

limnologi, MML

tutkija, MML

limnologi, MMK

apulaiskansiisti

mikrobiologi, MMK

tutkimusapulainen

apulaistutkija

apulaistutkij a

limnologi, MMK

limnologi, FK

tstoapulainen

tutkija, MML

tutkija, MML

laborantti

tutkija, FL, MMK

tutkija, MMX
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TEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMISTO

Tutkimustoiminta

Teollisuusjätevesien käsittely sivu

301 Mahdollisuudet vaikuttaa paperitehtaan selketysaltaan
kiintoainepääst5ihin nrosessiteknisin keinoin

302 Ilmastetun lanmiikon puhdistustehon lisäämismahdollisuu
det 105

303 Suifaattisellutehtaan va1kaisu- ja kuorimojätevesien
bio1ogis-kemia1linen puhdistus 106

305 Si1iittise11utehtaiden jätevesien biologinen puhdistus 107

Yhdyskuntien viemärilaitokset

313 Suodatus jäteveden jälkikäsittelynä
108

319 Ravinteiden poisto biologisessa puhdistuksessa 109

331 Lietteen käsittely pienillä puhdistamoilla 110

335 Pellolle levitetyn jäteveden ja lietteen sisältämien
aineiden leviäminen ympäristöön 111

336 Pellolle levitetyn jäteveden jalietteen sisältämien
indikaattori bakteerien leviäminen ympäristöön 112

345 Seka- ja erillisviemäröinnnin vertailu
113

346 Hulevesitutkimus

Pohjaveden hankinta ja käsittely

324 Tutkimus pohjavesilaitosten vedenkäsittelystä raudan,
manqaanin ja humuksen poistamiseksi 115

326 Vedenhankintaan liittyvien pohjävesitutkimusmenetelmi
en kehittäminen

327 Tekopohjavesitutkimukset 117

328 Kalliokaivot vedenhankinnassa 113

329 Vedenhankintaa palvelevan pohjavesitutkimuksen havain
torekisterin kehittäminen 119

Vesistöön rakentamisen vaikutukset

342 Jokivesistön vedenlaadun parantaminen ilmastuksen avulla 120
343 Metsäojituksesta aiheutuvan vesistön kuormituksen ja

tulvan vähentäminen
121



x03

Maantutkimustoiminta ja rakenteet sivu

400 Pehmeiköille rakennettavat maapadot 122

401 Rakenteiden suunnitteluun liittyvä tutkimus 123

405 Humuspitoisuuden vaikutus hienorakeisen maan leikkauslujuu
teen 124

Tilaustyöt

411 Maapatojen rakennusaikainen valvonta sekä valmiiden patojen
tarkkailu

125
416 Vesiitkallituksen toimistojen ja vesipiirien antamat geotekni—

set ja geologiset suunnittelutehtävät sekä maatutkimustoi
minnan koordinointi 136

417 Pohjavesitutkimusta ja rakentamista palvelevat seismisetluotaukset 12?Julkaisusuunnitelma
128

Teknillisen tutkimustoimiston henkilökunta
130

Projektiselosteissa mainitut vesipiirien vesitoimistojen
työntekijät

131



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSpROJEKf ‘°
.

Nimi Mahdollisuudet vaikuttaa paperitehtaan selkeytysaltaan

qp4i , osessiteknisin keinoin

Vastuuyksikkö: VL/tsto .

veitolmlsto

Kesto: aloitettu v. .
.., pUttyy v.

iStuat:
vastuuhenkjlö .

... pv . %työajasta
muut henkilöt ... ....

.. pv .. . % työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt
... .. . ¾ työaJasta

tai laitokset KC VTTjreaktorilab:

Tarkoitus : Projektin tavoitteena on käytännön esimerkein selvittää,
kuinka paljon paperitehtaan selkeytysaltaan tehoa voidaan
prosessikartoituksen, kokemusten, tuotantoprosessin jär
jestelyjen ja erilaisten ohjaustoimenoiteiden avulla pa
rantaa.

Esitutkimus on suoritettu TESI-projektissa.
Se on suoritettu VH:n, KCL:n, VTT:n ja Kymen vesipiirin
vesitoimiston yhteistyönä 1979 aikana, Raportti valmistuu
vuoden 1980 alussa.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
TES.I-projektin alaprojektissa “Metsäteollisuuden jäteve—
sin selkeyttämöiden toimivuus ja toiminnan tehostaminen”
saatujen tulosten perusteella on ko, tutkimus valittu
jatkoprojektiksi. Tutkimuksen suorittaa työryhmä, joka
koostuu KCL:n, VTT:n reaktorilaboratorion, vesihallituk
sen ja Kymen vesipiirin vesitoimiston edustajista.

Tutkimusprojektin valvonta tapahtuu Sitran TESI-projektin
organisaatiossa. Sitra huolehtii tulosten julkaisemisesta.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSpROJEKTI no:

Nimi . . rnietun lammikon ouhdistustehon lisäämismahdollisuudet
metsäteollisuuden jä Ve’cri‘i1ysä

VaatuuikkÖ: VL/tsto . .tt vesitolmisto

Kesto: aloitettu v, » .R,., päättyy v. . 1981

istuat:
vastuuhenkilö . . pv . %työajasta
muut henkilöt ... pv .. . % työajasta

pv . % työajasta
pv ,. . % työajasta

muut ykslköt
tai laitokset .

Tarkoitus

Ilmastetun lammikon puhdistustehon lisäämismahdollisuuden selvittämi-
nen metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä

Esitutkimuksena suoritettu kirjallisuuskatsaus ilmastetuis
ta lammikoista

Toim intasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Selvitetään Suomessa käytössä olevien ilmastettujen lammi
koiden puhdistusteho tarkkailutulosten sekä tarkempien
seurantajaksojen avulla.

Tutkitaan mahdollisuudet lisätä lammikon puhdistustehoa
eri keinoin sekä siitä aiheutuvat kustannukset

Tutkimus on tarkoitus aloittaa v. 1980 alkupuolella ja sitä
esitetään SITRAn TESI-projektin osaprojektiksi.
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VESiHALLITUS 1980

TUTKIMU SPROJ EKTI

Nimi S4]faattise11uthtaanVa1kaiSU ja kuorimojätevesien bio
logis-kemiallinen puhdistus

Vwtkkö: VL/tto ... . veitoimisto

Kesto: aloitettu v pUttyy v.

Ajan käyttö

vtuulienlcilö JtiPri.i. ?.wvi,. 9. pv . ? %tyÖaJata
muut yksiicöt Raimo Rantalahti fKov)

dhIkka fdirii
Vljb, Mfd€ ?i&

Tuula Jurva-$ihto(Kov)
Erik Lönn (Kov)

tai laitokset Oy Wilh. Schauman Äb, Pietarsaaren tehtaat
Åbo Akademi

Tarkoitus

Tarkoitus on selvittää aktiivilietemenetelmän puhdistustehoa valkaisu
ja kuorimojätevesien käsittelyssä. Kemiallisella rinnaikkaissaostuksella
pyritään pitämään ravinteiden jäännösoitoisuudet aihaisina sekä tehos
tamaan värinpoistoa. Vesistvaikutuksia mitataan kala- ja 1evätestein.

PienoispuhdistamokOkeet seka Kala-Ja levätestit ui saatu

pääosin suoritettua v.1979 Oy Wilh. Schauman Ab:n Pietar-.
saaren tehtailla.

Toimintasuunnitelma (ohjelma aikataulu julkaiBeminen):

Vuoden 1980 alussa suoritetaan tulosten tilastollinen kä
tttAly, Pienoispiihdistamolla suoritetaan lyhyehkö koe-
jakso mikäli tulostenkäsittely antaa siihen aihetta. Osa
levätesteistä suoritetaan v. 1980.

Tutkimus julkaistaan vesientutkimuslaitoksen julkaisu-
sarjassa v. 1980 lopulla.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no: .

Nimi .?.

ksikkö: VL/tsto .
. Y.t

veitoimisto

Kesto: aloitettu v. ., päättyy v. . l98,1

Ajan käyttö
2istuat:

vastuuhenkjlö . . Jiapi 3qr
. 49 nv W tv6siRtamuut yksiJcöt flflU (Tav

tai laitokset . ?rt4 Rantala (TTKK )
Pertti Vuoriranta fTTKK)

Tarkoitus

Tarkoitus on kehj,ttä biologisia ouhdistusmenete1mj sulfjjttjsellutehtaiden jätevesien käsittelemi seksi.

Tutkimusaihe on valittu SITRÄn TESI-projektin osaprojektiksi

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ja Tampereen vesi—
piirin vesitoimistossa suoritetaan laboratorio- ja pilot
plant mittakaavaisia kokeita suifiittisellutehtaiden jä
tevesien puhdistamiseksi, Erityistä huomiota kiinnitetään
menetelmien kehittämisessä toksisuuce oisoooi a
ravinteiden käytön minimointiin.

Tutkimusprojektin valvonta tapahtuu SITRAn TESI-projektin
organisaatiossa. Sitra huolehtii myös tulosten julkaise
misesta.



;o8

1980

120

110

70
6

no:

7 /u nenoan tutkimusasemc

n qertaariinen jä1kisaostbcseen simultaanisaostuksen

Koct soc urneoja11a ovat olleet käynnissä vuosina 197$ ja

Toiri ta uuir fte rn f hJeirlaD aikataulu,, Ju1kalemlnen) 2

Suornenojar kokeita atketaan v, 1980 1oppuun Käänteissuodatuskokeita
er Irnaaiia iistukseita jatketaan v1980 puoliväliin, Kokeet rapor
toidaan. Ji1kisaostiksessa kokeillaan rautasuoloja.

jälkikäsittelynä

aUiapt:
v 1 uh ‘ klli

j äteveden

ttt

,, puttyyv,

Äi o Latvala
rekka Turtiainen

i Rrtkönen
Luo Laaksonen

55
pv

‘2
%työajata

pv .ö%työajasta
pv ,%
pv .%työaata
uv 35% työajasta
pv ‘% työajasta

1979.

07 u uodesta tehdä n kokeita monikerrossuodattimella.
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TUTXIMUSPROJEKTI no: ..

Ravinteiden poisto biologisessa puhdistuksessa

1976 1980
päättyyv.

ttö

Matti Valve 150 60
Pekka Turtiainen 6

..,

pV .. % työSt
,(4i)S4 9’9-).....;. P. pv .. . % työajaata

pv

?.8.%tvöajsta
Tirrq Laaksonen 15.pv % fyöajasta
Paula Mäki 7 pv 38 % työajasta

lab

VTT/Suomenoj ari tutkimusema

Tarkoitus: Löytää Suomen oloihin sopiva yksinkertainen biologis

kemiallinen puhdistusprosessi, jolla päästään mahdollisimman hyvään

typen ja fosforin poistoon.

VTT:n ja VH:n, osittain YVY-projektin rahoittamana, on

tutkittu kolmea prosessivaihtoehtoa: nitrifikaatio-denitrifikaatio,
denitrifikaatio—nitrifikaatioprosessi sekä yksivaiheista j aksottaista
ilmastusta.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkai8emjnen):
Vuoden 1980 aikana on VTT:n Suomenojan tutkimusasemalla tarkoitus
jatkaa jaksottaisen ilmastuksen tutkimista yhdessä simultaanisaostuk
sen kanssa. Prosessin tutkimista varten on kehitteillä tietokoneella
toteutettava simulointimalli, jonka avulla pyritään löytämään ne
käyttöparametrien optimaaliset arvot, joilla prosessia käytännössä
tutkitaan. Vuoden 1979 aikana sattuneet runsaat teknulliset häiriöt
sekä resurssien väheneminen ovat siirtäneet aikataulua vuodella.

yukslkkö: VL/tsto
....., veltoimisto

Kesto: aloitettu v

istuat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt

tai laitokset



TUTKIMUSPROJEKT; no: . .

Nimi pieniiiauhdistarnoi11a

VL/tsto .. ttt

Tarkoitus

Juhani

O MaLLi
Pekka
Harj.

vesitoimisto

Kehittää pienille ja yksinkertaisille puhdistamoille soveltuvia
lietteen käsittelyratkaisuja ja laatia niiden suunnitteluohjeet

Laboratorio-, pienoismittakaava— ja taysmlttakaava tutkimuksista
va1mistuu väliraportti v, 1979 lopussa.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Jatketaan tutkimusten perusteella rakennettujen 3-4
seuraamista Erityisesti tarkkaillaan tupeella vuorattujen
jen lietealtaiden toimintaa ympäri vuoden sekä tällä tavoin
neen lietteen laatua varastoinnin jälkeen. Tarkoituksena on
rittaa sakokaivolietteen käsittelykoe samalla menetelmällä.

Kevää11 1980 haetaan työllisyysvaroja 1-2 erityisesti tutkimustarkoi
tuksiin soveltuvan ja instrumentoidun käsittely-yksikön rakentamiseksi
ja näiden toiminnan käynnistämiseksi sekä tutkimiseksi. Mikäli mahdol
lista ryhdytään selvittämään perusteellisesti jäädytyksen mekanismia
ja vaikutuksia laboratorio-olosuhteissa,

Lietteen mädätyksen soveltuvuutta nykyistä pienemxnille laitoksille on
niinikään selvitettävä.

Kesto: aloitettu v. .L92. .., päättyy v.

istuat:
va stuuhenkilö
muut yksiköt

puolanne

.Sp4. Qv
Tiitto Ouv
nn

Ajan käyttö
150 68

pv .. . %työajasta

tai laitokset . 1.i-Vl

käsittely yksikön
kuivatettu

muodostu—
myös suo—

Tutkimus osallistuu COST 68 bis projektiin.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

Pellolle levitetyn jäteveden ja lietteen sisältärnien
aineiden leviamienri ymparitöhh

VL/tsto .

vesltoimlBto

Kesto: aloitettu v. .].9JP.
.., päättyy v. .

istuat:
Erkki Palikko 50 25vastuuhenkilä

... pv .. . %työa)asta
muut henkilöt . . Juhi Q]I1e

. .1Ppv . 5% työajasta

pv .. . ¾ työajasta

...

pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköt .Iw. Nitii.ri.eri.
tai laitokset 1 ätevedenpuhdistamot

Tarkoitus . .Tutkia lietteen aineosien huuhtoutumista pellolta ymparis—
töön ja niiden siirtymistä kasveihin sekä selvittää, voi
daanko lietettä käyttää enemmän kuin nykyiset käyttöohjeetsallivat.

v, 1979 suoritettiin esitutkimukset (maaperä ja 0-tilanteenvesianalyysit) ja kentillä olevien mittaus ym. laitteistojen ja välineiden toiminnan tarkistus,
- sovittiin tutkimusohjelmasta
- tutkimuksesta annettiin 1979 tietoja sanomalehdistölle japidettiin symposiumesitys

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaleeminen):

Projektista vastaavat kentillä Matinvesi (Kuv) ja Ahtiainen(PKv)
v. 1980 - 85: kevättalvella -80 aloitetaan tutkimusohjelman läpivienti, joka kestää 6 vuotta.
Tutkimuksesta annetaan vuosittain väliraportteja (esitelmiä,kiksia)
Tutkimus osallistuu COST 68 bis projektiin.
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VESIHALLITUS 1980

TtJTKIMUSPROJEKTI no: .

Nimi Pellolle levitetyn jäteveden ja lietteen sisältämien

leviäminen ympäristöön

Vtwiysiö: VL/tsto .

.

vesitoimisto

Kesto: aloitettu v, päättyy v.

Ajan käyttö
istu’at:

vastuuhenkilö . M1%a pv 3.5. %työajasta
muut henkilöt .. Juhani Puolann.e. pv . ,. % työajasta

pv .. . % työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksikM . :cV

tai laitokset

Tarkoitus
Tutkia lietteen sisältämien patogeenien ja indikaattori
organismien leviämistä ympäristöön ja selvittää lietteen
käyttömääriä hygieeniseltä kannalta.

V.1979 on suoritettu esiti.itk;mukset ja kentillä olevien
mittaus- ym. laitteistojen ja välineiden toiminnan
tarkistus. Sovittiin tutkimusohjelmasta

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Projektista vastaavat kentillä Matinvesi (Kuv) ja Ahti
ainen (PKv)

V. 1980—85. Kevättalvella 1980 aloitetaan tutkimusohjelman
läpivienti.
Tutkimuksesta annetaan vuosittain väliraportteja.
Tutkimus osallistuu COST 6$ bis projektiin.



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKT; .
Nimi .

Vatukkö: VL/tsto . .. vesitoimisto

los aloitettu v, . 19.77. päättyy v.

vastuuhenkilö .? pv ?. %työajasta
muut henkilöt ,Jkp. $aej .PP pv ¾ työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv . ¾ työajastamuut yksiköt

tai laitokset
Tor ja Maj Nessiingin Säätiö
VTI7 Suarenojan tutkimusaserna
Helsingin teknillinen korkeakoulu

Tarkoitus: saaa tietoa viemäröintitavan (seka- tai erillisviemäröinti)
valitserniseksi

Vuoden 1979 aikana on suoritettu 20 kaupungissa, jossa on eniten sekavien.reitä, viemäriverkoston inventointi. Tarkoituksena on ollut selvittää rrni. nykyisenviemäriverkoston laatu ja, viineaiJoina tehdyt viemärilaitosinventoinnit sekäyhdyskuntien lähi tulevaisuuden inventointisuunnite1rrt, Projektin jatkovaiheessa vuo
sina 1980-81 suoritetaan Espoon Suaienojan koeasernalla oilot-plant-tutkirnuksia sekäLahden kaupungin viernärilaitoksessa täysrnittakaavaisia kokeita.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Pilot-pI9t-kokeissa on käytettävänä kaksi biologista puhdistanDiinjaa (Q mit =2 x 240 rn /d), joita ajetaan rinnakkaissaostuslaitoksina. Toista linjaa käytetäänvertailulinjana ja toisella linjalla jäljitellään lainnusvettä käyttäen viarLäriveden virtaama- ja laatuvaihteluja, jotka aiheutuvat sekaviemäriverkostoon tulevistahulevesistä
Lahdessa Karinieirn puhdistanolla seurataan hulevesien aiheuttamien kuonnitusvaihteluiden vaikutusta puhdistanDn toimintaan ja verrataan näitä tuloksia koeasenalla saatuihin tuloksiin. Lisäksi suoritetaan vierräriveden määrä- ja laaturnittauksia sekäouhdistanolla taoahtuvien ohitusten että viemäriverkostossa tanahtuvien ylivuotojenosalta.
Raportti viemäriverkoston inventoinneista valmistuu 1980.



11 )

VESIHÄLLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI

Hulevesitutkimus

Vast rksjkkö: VL/tsto tt
vesitoimisto

Kesto: aloitettU V.
, / jatkuva

Ajan käyttöOsallistuat:
•Z Matti Melanenvasuuueiiu . .. pv . %työa3aeta

muut henkilöt
... pv . % työajasta

pv .. . ¾ työajasta

.

pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköt . VesipiirixyR
tai laitokset j. Tor Nesslinqin säätiö, Tampereen, Oulun ja

Kajaanin kaupungit, HTKK:n vesihuoltotekniikan ja
vesitalouden laboratoriot, TTKK:n vesitekniikan
laboratorio ja Oulun yliopiston vesirakennustek
niikan laitos

Tarkoitus : Saada käsitys taajana-alueiden hulevesien keskimääräisestä laadusta,
fl1aieuttamasta kuormituksesta sekä selvittää hulevesien määrän ja laadun vaih
teluja ja niihin vaikuttavia tekijöitä, antaa käsitys sadevesien ja kuivan kauden
ilman epäpuhtauslaskeumista hulevesissä, antaa koknuksia tutkimus- ja mittauto
diiicasta, antaa perusteita viemärilaitosten aiheuttaman kuonnituksen vähentämistoi
manpiteille.

Vuoden 1979 aikana on jatkettu kenttäkokeiden uorittamista seitsnällä
taajaniakoealueella Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kajaanissa seka aloitettu
raporttien laadinta. Kenttäkokeita jatketaan suoistetulla ohjelmalla vielä 1980
kahdella koealueella Helsingissä ja Oulussa, aikaisuin saatujen havaintojen vai
mistamiseksi, Lisäksi suurista hulevesivirtaamista rnitoitusarvojen määrittämiseksi.

Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Aikaisamdn mainituista laitoksista ovat vielä vnna 1980 tutkimuksissa
mukana Helsingin ja Oulun vesipiirien vesitoimistot, Helsingin ja Oulun kau
pungit sekä vesihallitus.

Vesiriirin vesitDimistot vastaavat koealueiden havainnoinnista ja näytteiden
ana1voirinista a kaupunqit mittauspaikkojen vlläpi&)sta. itkimuksen rapor
toinnista vastaa osittain vesihallitus. Pääosa tutkimusta koskevista rapor
teista valmistuu vden 1980 aikana ja ne julkaistaan rrrn. vesientutkirrus1ai-
toksen julkaisuja-sarjassa.
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VESIHALLITUS 1980

TUTXIMUSPROJEKTI no: . .

Nimi .. Tutkimus oohjavesilaitosten redenkäsittelystä

.raraazi-. i. P9.-

Vastuuyksikkö: VL/tsto .
.

veeltoimisto

Osallistujat:
va stuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt
tai laitokset

Arto Latvala

]]_u pnkqs1i

Tekn %yo YOPW1Pb Nci .Ty.

Ajan käyttö
/ jLtkU

. %työajasta
O .?%työajasta

% työajasta
pv .. . % työajasta

Tarkoitus

Pohjavesilaitoksilla v. 1967-1977 tehtyjen muutostöiden vaikutuksenselvittäminen veden laatuun sekä yksinkertaisen pohjavedenkäsittciy
meneteJmän kehittäminen. Radioaktiivisuuden ooistaminen.
Putkiritiläkaskadi-ilmastimen tehokkuuden selvittäminen.

Em. muutostöiden vaikutuksien selvittely aloitettu v. 1979 diolomityönä Vaasan vesipiirissä.
Älustavia kokeita kontaktisuodatuksesta tehty v. 1975 - 1978.Siirrettävä koelaitteisto suunniteltu v. 1979

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Em, diplomityön jatkaminen Vaasan vesipiirissä. Työssä selvitetäänmyös raakaveden laadun muutoksia kymmenvuotiskautena 1967-1977 sekäsiihen vaikuttaneita tekijöitä.

Siirrettävän koelaitoksen 2,4 x 7 x 2,2 m3 täydentävä suunnitteluja rakentaminen. Ilmastuksen sekä radoninpoiston kokeileminen put—kiritiläkaskadi—ilmastuksellä.

Kesto: aloitettuv. I97...., päättyyv

pv
pv
pv
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VESIHALLITUS 1980

326
no.

Nimi Vedenhankjntaan liittyvien pohjavesitutkimusmenetelmienkehitnihen

ttt
VL/tsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. f?..., päättyy v /juva

Osallistujat:
E Rönka 5 3vastuuhenkilä ..

... pv .. . %työa)aeta
muut henkilöt Pekka Turti,ainen .i. pv ..%työajasta

pv . . ¾ työajasta
-

... pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköt . .

. .

utirnuSaUine

Tarkoitus: Osaprojekti:

Pohjaveden virtausnoeuden ja maaperän vedenläpäisevyyden
mittaus merkkiaineen laimencmismittausmenetelmällä, perus—
selvitys menetelmästä.

Menetelmän tekniikka ja käyttökelpoisuus selvitetty, kokeilu-
alueiden tutkimukset julkaisuvaiheessa.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, , julkaiseminen):

1. Hankitaan vertailevien kenttäkokeiden perusteella oloihimme soveltu
ym mittalaitekonstruktio,

2, Ko, laite kalibroidaan tieteellisin lähtökohdLn laboratorio-olo
suhteissa.

3. Tutkimus jatkuu toteuttamisvaiheella, johon sisältyy kenttämittaukset
virtausnopeudesta ja vedenläpäisevyydestä 2-4 vuoden aikana. Työssä
käytetään mahdollisimman paljon hyväksi vedenhankinnan tutkimusputkia.

Laite- ja henkilöresurssien puutteen vuoksi tutkimus ei ole edistynyt ohjelman
mukaisesti v. 1979. Tutkimusapulaisen sisällyttäminen v. 1980 resurssei—
hin edellyttää nohjavesityöryhmän ehdottamia sisäisiä siirtoja.

Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii Esko Mälkki vht;stLi.
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ALLITUS 1920

TUTKIMUSPROJEKTI fl0 .

Njj Tavesitutkimukset

V!ksikkö: VL/tsto veltoimisto

Kesto: aloitettu v. . -P’. .., päättyy v /jatkuva
ätö

vastuuhenjcjjö .. . ] R5pi ¶. pv . %työajastamuut henkilöt .. . Pe1ka. ai,nri ?P. pv . % työajasta
pv .. . ¾ työajasta

111 ... pv . .% työajastamuut yksiköt Esko Majji vt

tai laitokset

Tarkoitus : Pohjaveden käytön lisääntyessä joudutaan tulevaisuudessa useaxrtnin tur—
vautuiran tekophjaveteen. Koska nillä Suoissa takopohjaveden muo
dostaminen on vielä varsin uutta, on vedenhankinnan suunnittelulle
ensiarvoisen tärkeää saada käyttökokerruiksia toiminnassa olevilta lai
toksilta sekä yleensä perustietoa irreytetyn veden laadun nuutosista
(puhdisttxnisesta) rraaperässä,

Laitosten toimivuutta on seurattu itse kunkin laitoksen omien tarkkailutietojen
avulla sekä suorittamalla fys..kern. mittauksia erity’;Doisillä tekopohjaveden m
dostandsalueilla. Mittaukset ovat vahvistaneet eräitä olettamuksia, joista ai
kaiseninin ei ole ollut varnuiutta. Tutkimuksen eräänä tärkeänä osana on ollut
mittausrrenetelnden htettavuuden selvittäminen sekä yleensä nenetelmien kehittäminen

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Tekopohjavesilaitoksilta saatavien käyttökokemusten lisäksi pyritään tehostanan
tutkimustiedon saamista sellaisista kokeista, joilla saadaan lisätietoa raaka-
veden laatuvaatimuksista otettaessa huomioon irrn. maaperän rakenne, ineytysaltai
den suodaUrmateriaali, viipymä ja länöti1a.
Edellisenä vuonna suoritetut pohjaveden fys . kem.mittaustulokset julkaistaan am
mattilehtiartikkelina.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKT; no: . ??8.

Nimi 91iyp, ync.’iassa

sikkö: VL/tsto ttt
vesitoimisto

Kesto: aloitettu v
, päåttyy v. .

Ajan käyttöistuat:
vastuuhenkilö pv .6.0. %työajastamuut henkilöt .. .?k1sp . pv .V % työajasta

.TuU, apuJ
. pv .. ¾ työajasta

.Ti1cJQta.lp .-9 pv . .%työajastamuut yksiköt icsy Uev
tai laitokset

Helsingin yliop. geol, lait.

Tarkoitus

Kalliokaivojen veden antoisuuteen ja laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittämi
nen

itkimusaineisto käsittää yli 700 kalliokaivoa. Kuial1isesti on analysoitu
sekä kivi- että vesinäytteitä. Viirreiset vesinäytteet saataneen otetuiksi
vuoden 1979 loppuun nennessä ja niistä analyysitulokset v. 1980 ensirrniäisellä
pi.oliskolla

Aineiston käsittely ja kirjallisuustutidmus on aloitettu
Toimintasuunnjte;ma (ohjelma, aikataulu, ju1kaiemjnen):

Aineiston käisttelyä jatketaan. Osatutkirruiksena tarkoitus on saada valmiiksi
ensiirmäisellä vuosiplDliskolla julkaisu “CorrelaUon between carrposition of
crystalline bedrock and water q1ity of rockwells in Finlands’ , (VL:n jul
kaisusarja) joka perustuu noin sadan kaivon aineistoon. Kokonaisuudessaan tut
kimus valmistuu v. 1981.



ll

no:

9 ai iv an palvelevan nohjavesitutkinniksen havaintorekisterin

1980
pättyyv

____

ättö

pv 2P. %työajasta
pv .%työajasta
pv % työajaata

...

pv .. ¾ työaja8ta
ve,pijc CiJi

i:väistää a koordinoida vesihixltoon liittyvien pohjavesitutkimusten
i jj kcruu, käsittely ja tallentaminen VH:n ATK-resursseja

1 arän avulla saadaan erilli sten tutkimustehtävien nrkitystä
atasta muodostettua koko tutkimushaaran kehitystä palvelevia tiedostoja,
eki lieteellistä, että puhtaasti käytännön rtrkitystä

(rajelrna, aikatau1u, ju1kaiernjnen):

v ;uunnttelu, tehtäväjaon koordinointi, tiedottaminen vesipiireihin,
. joitlaxninen Julkaistaan rekisterin käyttöoppaana 1981.

*) Tnlauvttavia tietoja:
v vrlrkeirnmät fyskn kcmonentit ja happitasapao

Lu cl sai:.

oJ zc x1 sturnatyypit ja —raicanteet
d J kX1k5

9cs ptksuus ja vedenpn

— 0 raljentLi
- c en ikeia1llset havainuot

tito veeitoimisto

/ jatkuva

O kJi Trtiainen
Esa Rönkä

Tarli

*



VESIHALLITUS 1980

120

342

päattyy v.

tai laitokset YS/vvt

Menetelmien kehittäminen jokivesistön veden hatpipitoisuuden lisäämiseksi, kun vesistössä esiintyy happivajausta haitallisessa määrin.

Kalajoessa esiintyy kevättalvella hapen vajausta, josta on haittaamm. Kalajoen alaosan nahkiais- ja kalakannalle. Kevättalvella 1979suoritettiin ilmastuskokeita Oksavan voimalaitoksella ja Padinginylisyöksyportaalla

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Projektin vastuuhenkilönä on Esko Lakso Kov:sta. Kevättalvella 1980on tarkoitus suorittaa ilmastuskokeita Oksavan ja Padingin voimalaitoksilla, Tutkimusraportti valmistuu v. 1980 lopulla.

TUTKIMUSPROJEKTI

Jokivesistön vedenlaadun parantaminen

avulla

uyksikk VL/tsto

i lmastuk sen

Kesto: aloitettu v,

OUat:
va stuuhenkilö
muut yksiicöt

vesitoimisto

Arto Latvala
Esko Lakso, Kov

-Martti Kivihuha Kov

/ jatkuva
Ajan käyttö

?.. pv . ].. %työajasta
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LLTTUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Metsäojituksesta aiheutuvan vesistön kuormituksen ja

,ää

sikkö: VL/tsto ttt
ve6itoimisto

Kesto: aloitettu v, . . 92., päättyy v .,.,,...... 1 jatkuva

istuat:
vastuuhenkilö .. k1’i.. . pv . %työajasta
muut henkilöt Pekka bsterlund ... pv .. .% työajasta

pv .. . ¾ työajasta
pv . . ¾ työajasta

muut yksiköt ,y pist
tai laitokset Y’. MY’. .99Y. .

Tarkoitus : Selvittää ne keinot, joilla ojitus- ja perkausalueilla irtoava
kiintoaines voidaan estää pääsemästä vesistöön ja samalla
vähentää ojituksen tai perkauksen aiheuttama tulvan lisäys.
Operointi on tarkoitus suorittaa ojitusalueella tai välittö
mästi sen alapuolella.

1.1O.-31.12.1979 esiselvitys aiheesta ja alustavat toimenpide-
ehdotukset (HTKK).
Aihetta sivuavia selvityksiä on meneillään VL:ssa, Läheisin
on hyt:n projekti n:o 123 “Kiintoaineen kulkeutumis- ja ka
sautumistutkimus ‘,

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu1 julkaiseminen):
Mikäli esiselvitys johtaa koetoimintaan:
- valitaan kohdealueet ja tutkimusmenetelmät
- suoritetaan tarvittavat kenttätutkimukset
- laaditaan rakennusohjelma ja tarkempi tutkimusohjelma



VESIHALLITUS 1980

122

TUTKIMU SPROJEKTI no: 400

Nimi .
.

VL/tsto . .t.tt ve8itoimisto

Kesto: aloitettu v 19.7.5..,, päättyy v. . . 39Å1

ietu’at:
va etuuhenkilö
muut henkilöt

Erkki. Loukola

,,Ju1J.Äii,1.
Seitsonen

Berit Bergström

...T.imQ.Maijala

80 40
pv ... %työajasta

9P pv 0,% työajasta
110 S’Spv työajata

pv .. .%työajasta
20 10

Tarkoitu6

Pehmeiköille perustettavien maapatojen suunnitteluperusteiden kehittä
minen

Projektissa on kehitetty ns. maapatotyön valvontarekisteri, johon kerätääi
kaikki maapatotyömaiden valvontakokeiden tulokset. Jännitys-muodonmuu
tostarkasteluj a suoritetaan elementtimenetelmällä.

Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Pehmeikölle perustettavan maapadon jännitys-muodonmuutossuhteita tutki
taan elementtimenetelmällä esimerkkitapauksina Pitkämön maapato ja
Taasian maapatosuunnitelma. Tutkimuksen raportti valmistuu v. 1981.
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMU SPROJEKTI no: ..

suunnitteluun

Vastuuyksikkö: VL/tsto :t:t.t
vesltolmisto

Kesto: aloitettu v.

vastuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiköt

.19 Q. .., päättyy v

Risto Kuusiniemi

/ jatkuva
ättö

10 5
pv .. . %työajasta

1.3.q 100 työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

tai laitokset

Kehittää seuraavien maarakenteiden suunnitteluperuste i ta.:
- erilaisten rakenteiden perustamistavat
- luiskien vahvistukset
- maapadot
- pohjapatojen

pohj apatoj en
suunnittelu geoteknilliseltä kannalja sekä
suunnittelussa käytettävät hydrauliset laskel

mat
- aineistoa on kerätty seuraamalla alan ammattilehtiä ja -kirjallisuutta
- Neuvostoliiton alle 15 m korkeiden maapatojen suunnittelu- ja rakentamisohjeiden käännöstyö on saatu valmiiksi.

Toimintasuunnitelrna (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

- laaditaan lyhennelmi cm. Neuvostoliitirilaisista
- maapatorakenteiden mitoitusperusteita, lähinnä

tarkoitus selvittää dipiomityönä

ohj eista
roudan vaikutusta, on

Tarkoitus

Nykytila:



TUTKIMUSP1CTKFI no:

YJ3Lt 1 iprjk ii
1ujuute

VL/tsto vesitoimisto

1981
Kesto: a1oiettu ., pttyy v

ättö
Osa11i3tuit:
uinkilä 5. pv %työajasta

pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

muut ykiik
tai laitokse M3kkU TEflhrflfrmflfle Y TVH, VR

Tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää humuspitoisuuden vaikutusta
hienoraks4 r Jajen leikkauslujuut’en, jotta ko, maalajeissa suo
ritettavien tavanomaisten lujuuskokeiden tulosten käyttö lähinnä
maa— ja vesirakennustöiden suunnitteJua ja rakentamista varten tehtä
vissä vakav i

.
kantavuuslaskelmissa tulisi entistä tarkoituksen—

mukaisemmaksi ja luotettavaninaksi. Nykyisin hienorakeisen maan lujuutta
redusoidasn rakavuusiaske1missa plastisuusiuvun tai juoksurajan perus
teella ottamatta iuomioon humuspitoisuudesta aiheutuvia erityispiir
teitä. Käytössd on myös eräitä likimäärisiä nyrkkisääntöjä’. Tutki
muksen yhteydessä saadaan lisäksi aikaisempia tietoja täydentävää
aineistoa k aaL jio i kokoonpuristuvuusominaisuuksista.

yla:

Projekti on sy tynyl VIT:n aloitteesta.Tutkimusta vesihallitus
pitää tarkeänä vesihallinon suunnittelu— ja rakentamistoiminnan
tarpeiden kannalta. Vuonna 1979 suoritetut tutkimukset ovat tapah
tuneet seinaleen suuosan oikaisukanavan maastossa Kyränjoen rannalla,
joten saatuja tietoja voidaan suoraan käyttää oikaisukanavan pohja—
nadon ja Kvrönjoen rantapenkereiden suunnittelussa ja rakentamisessa,

Toimintasuuymjtelma (ohjeirna aikataulu, julkaiseminen):
Tutkimus Utc itet ym noin 2 1/2... 3 vuoden kuluessa siten.että varsinaiset kenttä- ja laboratori.otutkimukset suoritetaan 2 vuodenaikana ja tutkimusraportti laaditaan kolmannen vuoden aikana,vuonxa 1981.

Tutkimukset suoLeraan 3.. .4 kohteessa Uudenmaan, Satakunnan ja Pohjanmaan alueilla ei3aisen humuspitoisuuden omaavissa maakerroksissa.Kohteet pyri at v ttimaan mikäli mahdollista käynnissa tai suunnitteilla olevien työmaiden yhteyteen. Kohteet valitaan yhteistyössä rahoitte j sosapuol en ?Jfl

!Ihoratoriot:ltkIrp11<SL tohdääfl VTT :n geotekni i ken laboratoriossa.Osa kenttä koko ts te n inahdo 1 ii s te t ehö 3 myös raho i t te j i en henki 1 äkunnan1 o i me s t a e k e
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKT; 1 L...
Nimi .. .Maap.to. yjlypt evidcn

VL/tsto ,......,...,...
. ve8itoimisto

Kesto: aloitettu, ... . päättyy v,
.,,.,,,,. / jatkuva

jättö

vastuuhenkilö . . J(J(.i
pv 23, %työajastamuut henkilöt .9pv .9.%työajasta

Timo. Maij.a l. ..... ..,,... .1P pv . .5. ¾ työajasta
pv .. .%työajastamuut yksiköt

tai laitokset

Tarkoitus:

Kehittää vesihallituksen patojen suunnnittelua, rakentamista ja
kunnossapitoa patojen sortumariskin pienentämiseksi.

Rakennusaikaista valvontaa suoritetaan Kyrkösjärven maapatotyömaalla.
Valmiiden patojen tarkkailua suoritetaan seuraavilla tekojärvillä:
Uljua, Kortteinen, Settijärvi, Patana, Venetjärvi, Vissavesi, Pitkämö,
Hirvijärvi, Varpula, Kalajärvi, Hautaperä, ja Kivi- ja Levälampi.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Valvonta ja tarkkailukohteet ovat v.1980 samat kuin v. 1979.
Valvonta- ja tarkkailutoiminnan perusteiden selvittelyä suoritetaan
maa- ja metsätalousininisteriön perustamassa patoturvali isuustoimikunnassa,

Patojen kunnossapito-ohjelmat suunnitellaan yhdessä käyttö- ja kun
nossapitotoimiston kanssa, Käyttö- ja kunnossapitotoimistossa on
kunkin IDadon tiedot ja kunnossapito-ohjelmat kerättynä ns. perus
kansioihin. Vastaavat kansiot on myös vesipiirien kunnossapitohenki
lökunnalla,
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416

Vesihallituksen toimistojen ja vesipiirien antamat geotekniset

ja MUtMtÖiMIt1n

vesitoimi8to

suunnittelu— ja rakennusprojekteissa sekä maatutkimustoiminnan koordi—
nointi ja kouiutus

Geoteknistä suunnittelua ja siihen liittyviä tutkimuksia hoitaa
teknillisen tutkimustoimiston maatutkimusryhmä. I<o. ryhmän toi
mintaan kuuluu kiinteästi maalaboratorion suorittamat maanäyttei
den tutkimukset i1aalaboratorio on varustettu sekä suunnittelua
palvelevien määritysten tekemistä että tutkimusprojektien sel
vityksiä silmällä pitäen. Lisäksi on ryhmän käytössä tarvittavat
maastotutkimus laitteet.

Hankesuunnittelukohteiden lisääntymisen ja patojen kunnossapito
ja turvallisuusjärjestelyjen vuoksi ko. ryhmän resurssit ovat
vuonna 1979 olleet tehtäviin nähden vähäiset.

Toim intasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkilseminen):

Vesirakennusprojektien geotekniset ja geologiset suunnittelutehtävät.

Vuonna 1980 on tarkoitus järjestää maarakenteiden suunnittelukurssi
hankesuunnittelijoille

Eri vesipiirien maastotutkimuksiin osallistuvaa henkilökuntaa koulute
taan esittämällä uusia rnaaperätutkimusfilmejä

Maaperätutkimuskoulutuksen aineisto julkaistaan vesihallituksen tiedo
tuksia —sarjassa.

va stuuhenkilö
muut henkilöt

Kesto: aloitettu v. päättyy , jatkuva

Ajan käyttö
Osaliistujat:

.

pv ?.%työajasta
Risto Kuusinlemi 165 80pv % työajasta
,Tiro Maal 1 ¾ työajastaJukka Piri1a 30 pv .4%työajasta
Esa Rönka zu
Tuulikki sota1o 70 35

Arja Seitsonen 110 50
Heikki Jyllilä 110 50

Laboratoriohenkilökunta 740
Opistoinsinööri NN 110 100
Laskija NN 110 100

Tarkoitus

Geotekninen suunnittelu ja siihen liittyvät tutkimukset vesihallituksen
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VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSpROJEKTI no: A 1

Nimi ., q avesitutkimusta a rakentamista palvelevat seis
.i4set lu:otaukset

Vastuuyksikkö: VL/tsto .
.

vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. .1 £).7.5..., päättyy v / jatkuva

istuat:
‘astuuhenkllö .

. ruuau.k.i. .Lsotalo 1 J P pv . %työajaeta
muut henkilöt . . Hei}kj .J.y.U i, 1 3 J P pv . % työajasta

öJ1S . .P pv . .. ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksikt
tai laitokset

Tarkoitus

Vesihallinnon suunnittelua ja rakentamista palvelevaa luotausta
ja menetelmän kehittämistä, seismistä luotausta käytetään pääasias
sa patojen pohjatutkimuksiin, tunnelien paikan selvityksiin sekä
pohjaveden pinnan aseman tutkimiseen vedenhankintatutkimuksissa.

Nykytila:

- vesipiirien ja vesihallituksen toimistojen pyytämien luotausten
suorittamista ja saatujen tulosten tulkitsemista

- aineiston keruuta tutkimusmenetelmän kehittämiseksi

Toimintasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Pyydetyistä luotauksista annetaan Lilaajalle lausunto. Toiminta
on jatkuvaa. Aineiston karttuess; 1yritään selvittämään meneteimin
soveltuvuutta eri tyyppisiin tutkimuksiin sekä parantamaan menetel
män tarkkuutta,
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TEKNILLINEN TUTKIMUSTOIMISTO
Ehdotettu julkaisu

Julkaisusuunniteima 1980 paikka

Junna, J. yn. Valkaisu- ja kuorimojätevesien biologis- VL :n julkaisu ja
kemiallinen pLilidistus arrunattilehti

KCL, VTT, VH Metsäteollisuuden jätevesien mekaanisten SITRAn julkaisu
selkeyttämöiden toiminius ja tehostaminen

Körkkö, R., Hautaperän maapadon suotovirtaus ja vaka- VL:n julkaisu
Loukola, E, vuuslaskelmat
Maijala, T.

Laikari, H, Seka- ja erillisviemäröinnin vertailuun VL:n julkaisu
Melanen, M, liittyvän inventoinnin tulokset
Laukkanen, R. Urban runoff quality and its deendence

on soine hydrologkal parameters

Latvala, Ä. Käänteissuodatus asumajäteveden VL:n julkaisu
puhdistusprosessin osana

Latvala, A Jätevedenpuhdistuksen tehostamismah- Anmattilehti
doil isuuksista pikasuodatuksella

Loukola, E., Iso- Maaperän rakenteesta ja maastotutkinus- VH:n tiedotus
talo, T., Kuusi- menetelmistä
niemi, R Rönkä,E.

Loukola, E., Maapatotyön valvontarekisteri VL:n julkaisu
Seitsonen, A.

Melanen, M Observations of atmospheric fallout in VL:n julkaisu
seven Finnish urhan and non-urhan
catchments over the 1977-1979 experiment
per iod

Melanen, M. Qf the storm water composition in seven VL:n julkaisu
Finnish urban and two non-urhan catch
mentsover the 1977-1979 experiment
period and of the factors affecting the
qual ity

Melanen, M., Urban runoff quality in Finland and its IÄWPR-konf.
Laukkanen, R dependence on some hydrological parameters julkaisu

Melanen, M., Analyses of rainfall-runoff relationships IAHS-konf. julkaisu
Laukkanen, R. in finnish urban test basins

Poikolainen, M-L, Teollisuusjätevesiin liittyvän tiedon- SITRAn julkaisu
hankinnan ja tiedonsiirron kehittäminen

Puolanne, J ym. Lietteen käsittely pienillä puhdistamoilla Airnnattilehti
tunresuodatusta ja j äätymistä käyttäen

Pälikkö, EA Salaojittajan opas (osa) MKL Helsinki
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Rönkä, E. ym. Correiation between composition of VL:n julkaisu
crystalline bedrock and water quality
of rock wells in Finland

Valve, M Ravinteiden poisto biologisessa Moniste
puhdistuksessa
Väliraport.ti 2

Virola, H. Kartonkitehtaan jätevesien ja asumajäte- VI-1:n tiedotus
vesien yhteispuhdistus

Vähäsöyrinki, E., Vedenkorkeuden vaihteluiden vaikutuksista VL:n julkaisu
Clsterlund, P. maa- ja metsätalouteen

Välimaa, S. Fiokkausolosuhteiden vaikutus puhdistus- VL :n julkaisu
tulokseen jälkisaostuksessa



130

Teknillisen tutkimustoimiston henkilökunta vuoden 1980 alussa

Airila, Jukka tutkija

Apo, Vieno laborantti

Bergström. Berit laboratoriomestari

Hämäläinen, Eija tutkija, laborantti

Isotalo, Tuulikki tutkija, FK

Junna, Juhani toimistoinsinööri

Jyllilä,% Heikki rakennusmestari

Korkiakangas, Raili piirtäjä

Kuusiniemi, Risto diplomi- insinööri

Laaksonen, Timo tutkimusapulainen

Lahtinen, Maritta toimistoapulainen

Laikari, Hannu toimistopäällikkö

Latvala, Arto toimistoinsinööri

Lempinen, Pirkko-Leena toimistoapulainen

Liponkoski, Markku diplomi-insinööri

Loukola, Erkki toimistoinsinööri

Melanen, Matti tekniikan lisenssiaatti

Mäki, Paula laborantti

Ojanen, Maija laboratorioapulainen

Poikolainen, Marja-Liisa toimistoinsinööri

Puolanne, Juhani diplomi-insinööri

Pälikkö, Erkki toimistoagronomi

Rissanen, Taisto suunnittelija

Rönkä, Esa geologi, FL

Saarela, Jouko diplomi-insinööri

Seitsonen, Arja tutkija, Luk

Sorsa, Marjatta laboratorioapulainen

Tarkiainen, Leena toimistosihteeri

Timonen, Risto Luk

Turtiainen, Pekka tutkija, mat.yo

Valve, Matti diplomi-insinööri

Välimaa, Sakari diplomi-insinööri
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Projektiselosteissa mainitut vesipiirien vesitoimistojen

työntekijät:

Ähtiainen Marketta

Jokela Sinikka

Jurva-Sihto Tuula

Kivihuhta Martti

Lakso Esko

Lönn Erik

Matinvesi Jukka

Rantalahti Raimo

Seppälä Martti

Tiitto Pekka

Vanhanen Veli-Matti

Virkkala Riitta-Sisko

Virola Hannu

limnoloqi, MMK

limnologi, MMK

harjoittelija, tekn.yo

rakennusmestari

diplomi- insinööri

Luk

vanh. insinööri

vanh. insinööri

nuor. insinööri

apulaistutkija, tekn.yo

tekn.yo

dipiomi-insinööri

apulaistut}cija, tekn.yo

(PKv)

Kov)

(Kov)

(Kov)

(Kov)

(Kov)

(Kuv)

(Kov)

(Ouv)

(Ouv)

fVav)

(Kyv)

(Tav)
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TUTKIMUSLABORATORIO

HAVAINTO- JA SEURANTATOIMINTA

501 Virtahavaintopaikkojen veden laadun seuranta/raskasmetalli- 134

määritykset

502 Sadeveden laadun seuranta 135

502.1 Sadeveden laadun seuranta lumitutkimusten avulla 136

TUTKIMUSTOIMINTA

510 Kemialliaten analyysimenetelmien kehittäminen

510.1 Orgaanisten elohopeayhdisteiden määritys 137

510.2 Koprostanolin määritys vedestä ja sedimentistä 138

510.3 Eräiden hajua aiheuttavien aineiden analyysimenetelmien 139

kokeileminen

510.4 Orgaanisen hiilen ja biologisen hapen kulutuksen määritys

menetelm±en kehittäminen 1110

510.5 Kokonaishapen tarpeen määrityksen käyttöönotto 141

510.6 Metallimääritysten kehittäminen 142

510.7 Orgaanisen fosforin entsymaattinen karakterisointi 143

510.8 Ligniini— ja humusyhdisteiden analyysimenetelmien kehittä

minen 144

510.9 Adenosiinitrifosfaatin (ATP) määrittäminen . 145

511 Laboratoriotulosten luotettavuuden seuraaminen 146

513 Vesitutkimusmenetelmien standardisointi

513.1 Fysikaalis—kemiallisten analyysimenetelmien standardointi 147

513.2 Syanidin määritysmenetelmien vertailu 148

513.3 Sulfaatin määritysmenetelmien vertailu 149

515 Räjavesien laadun seurantaan liittyvä menetelmätutkimus 150

517 Laboratorion näytetietojen siirtäminen ATK-järjestelmälle 151

519 Suomenlahti—yhteistyö; fysikaalis-kemiallisten menetelmien

kehittäminen ja tulosten vertailukelpoisuuden toteaminen 152
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TILAUSTY5T

550 Analyysipalvelut hydrologian toirnistolle

551 Analyysipalvelut vesitutkimustoimistolle

552 Analyysipalvelut tekniiliselle tutkimustoimistolle 155

555 Analyysipalvelut vesipiirien vesitoimistoille

55 Vesiensuojelumaksuvaroilla tehtävät tutkimukset



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMU SPROJEKTI no: .

Nimi . X Y’RR 1941 rari

Vaiiikkkö: VL/tsto . vesitoimieto

Kesto: aloitettu v, 97Y..., päättyy v /jatkuva

va stuuli enkilö
muut henkilöt

muut ykaköt
tai laitokset

Olli Järvinen

O p]ö1ura

ijsttö
pv .LL %työajasta

9 pv .. . % työajasta
pv .. ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

Tarkoitus

Kartoittaa virtatiavaintopaikkojen veden raskasmetallipitoisuudet, Vertaa
vesitutkirriustoimiston projekti 150 “Veden laadun seuranta virtapaikoilla”.

Vuosina 1977—79 on lokakuun näytteistä määritetty Cu, Cd, Zn, Pb, kok. Cr
ja Hg. Lisäksi vuoden 1979 maalis—, touko- ja lokakuun näytteistä on määri—
tetty Hg Mikkelin, Kainuun, Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Lapin vesipiirien
alueilta.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, , julkalemjnen):
Vuosien 1977—78 tuloksista valmistuu yhteenveto vuoden 1980 tammikuun loppuun
nnnessä,

Vuoden 1980 tutkimuksessa on tulosten määritysrajaa tarkoitus pienentää kerta-
luokalla ainakin kuparin ja kadxniumin osalta. Mittausmenete1rnn herkistöminen
edellyttää henkilö— ja laiteresurssien lisäämistä.

Vuonxia 1980 määritetän Cu, Cd, Zn, Pb ja Hg elokuun näytteistä.
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TUTKIMUSPROJEKTI 502

Nimi Sadeveden laadun seuranta

Vastuuyksikkö: VL/tsto
.‘ vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. päättyy v / jatkuva

2!stuat:
Olli Järvinen

muut henkilöt ia 15ka 2Q
pV

pv , . ¾ työajasta
pv ..

. ¾ työajastamuut yksiköt .
‘.‘

tai laitokset LLmatieeen raito

NISU

Tarkoitus

Sadeveden laadun seurannalla on tarkoitus selvittää vesistöihin ilman kautta
kohdistuvaa kuonnitusta, Vertaa hydrologian toimiston projekti 001 “Sadanta
ja lumipeitteen vesiarvo”.

ykytfla:
‘ftitkimus suoritetaan yhteistyössä hydrologian toimiton kanssa siten, että
hydrologian toimisto vastaa havaintoasemista, näytteenottirnista sekä kenttä-
havaintojen suorittanilsesta. Itkimus1aboratorio vastaa veden laatuun liitty
vistä analyyseistä ja tulosten julkaisemisesta. Vuosien 1972—1977 tulokset
julkaistaan vesihallituksen tiedotuksena 1979.
riiI (ohjelma, aikataulu, julkaiemjnen):

Tutkimuslaboratoriossa mitataan kuukausittain toimitetuista kokoomanäytteistä
vesäarat ja analysoidaan

25’
pH, vahvat hapot, kok.N, N03-N, NH-N, kok.P,

Cl, SO, Na, K, Ca, Mg ja org.C.

Havaintoja tehdään seuraavilla asemilla: Tvänninne, Korppoo, Jomala, Espoo,
Sipoo, Vihti, Virolahti, Jokioinen, Oripää, Miehikkälä, Lanini, Ruokolahti,
Sysmä, Otava, Peipohja, Järnijärvi, Punkaharju, Laukaa, Älavus, Ylimarkku,
Kuusjärvi, Ylistaro, Sulva, Kuopio, Naarva, Lestijärvi, Kokkola, Pyhäntä,
Kuhmo, Hailuoto, Pudasjärvi, Kuusamo, Juotas, Sodankylä, Kolari, Nellim, Kil
pisjärwi, Utsjoki. Vuoden 1979 aikana on havainnot aloitettu Miehikkälän ja Pei
pohjan asemilla,.

Pnalyysitulosten siirtäminen ATK-rekisteriin aloitetaan vuoden 1980 aikana.
Näytteenottimet uusitaan vuoden 1980 maaliskuun loppuun mennessä.
Vihdin havaintoasemalla on vuosina 1977-1979 kerätty näytteitä viidellä rin
nakkain asennetulla näytteenottimella. Näytteenottimien vertaflua jatketaan
vuonna 1980 vertaamalla uutta suurta näytteenotinta käytössä olevaan keräi
meen. Uudella ottirrlla kerätään viiden vuorokauden sateita, jotka tutkitaan
kuten muutkin sadevesinäytteet. Saatuja tuloksia verrataan ilmatieteen lai
toksen käyttärnillä laitteilla saataviin tuloksiin ja vertailusta laaditaan
raportti yhteistyössä ilmatieteen laitoksefl kanssa.

Ruotsin meteorologisen laitoksen (ffSU) kanssa aloitetaan tutkimusyliteistyö
selvittärnällä kolmen sadevesiaserrian edustavuutta kolmella lisäkeräimellä sekä
vertaanalla näytteenottolaitteistoa yhdellä havaintoasemalla. Sadevesitutki
musta täydennetään lurnitutkimukse ila (vertaa tutk imus laboratorion proj ekti
502.1.
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TUTKIMUSPROJEKTI O

no:

Nimi Sadeveden laadun seuranta lurnitutkimusten avulla

VLftsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu v päättyy v. .9....., / jatkuva

istua!j Ajan käyttö
vastuuhenkjlö P44’

-
p ymuut henkilöt 11?: henkilokunta

.. pv . ¾ työajasta
pv ,. ¾ työajasta
pv .. ¾ työajastamuut yksjköt

tai laitokset Meteorologiska institulionen
Sookho]rrs irsitt0

Tarkoitus

Tarkoituksena on selvittää eräiden aineiden pitoisuuksia Pohjanlahden molem
min puolin. Tutkimus on tässä vaiheessa tarkoitettu yksivuotiseksi.

röhön tarvittava tutkimuslaitteisto on tällä hetkellä olemassa.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaieminen):
Näytteet otetaan rröhäistalvella noin ne1jästäkynnenestä eri pisteestä. Näyt
teenotto tapahtuu tutkimus laboratorion toimesta. Tutkimustuloksia vaihdetaan
toukokuun loppuun nnnessä.

Näytteistä mitataan vesimäärät ja analysoidasn 2C pH, vahvat hapot, kok.N,
NO-N, NH14-N, kok,P, Cl, SO, Na,. K, Ca, Mg, org. ja lisIcsi seuraavat me
talit: Cu, Cd, Zn, Pb, Fe, Ni ja Hg.

Tuloksia tarkastellaan yhteisessä kokouksessa.
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VESIHALLITUS 1980

TUTK;MIJSpROJEKTI no: 9: ?..

Nimi . Oi i:i,sten elohopeayhdisteiden märitys

VL/tsto . vesitoimisto

Kesto: aloitettu v päättyy v. / jatkuva

Äankä tö
vastuuhenkilö . . pv .. %työajasta
muut henkilöt henkilokunta . pv .. . ¾ työajasta

pv ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksköt
tai laitokset

Tarkoitus
3eena on määrittää orgaaniseen ainekseen sitoutunut elohopea vesi- ja

sedimenttinäytteissä.

Tutkimus laboratoriossa pystytään määrittmään elohopean kokonaispftoisuus ve

destä, sedimentistä ja biologisesta materiaalista ja lisäksi metyylielohopea

biologisesta materiaalista.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu1 julkaiseminen).
•Togisenfriaalln metyylielohopean analyysimen&celmnå saatiin vuonna 1979

rutiininomaiseen käyttöön. Vuonna 1979 kerättiin kirjallisuutta vesien ja sedi

menttien analyysimenetelmistä. Sedimenttien analysointikokeilut tehdään vuoder

1980 aikupuoleliajninkä jälkeen menetelmästä laaditaan työohje.

Vesinäytteiden metyylielohopean analyysimenetelmiä koskevaa kirj a11isuustu.tki
musta on jatkettava, koska helposti haihtuvan metyylielohopean eristminen ve
destä on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi. Käytännön laboratoriokokeilut ov
mahdollisia todennäköisesti vasta vuonna 1981.
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TUTKIMU$PROJEKTI nO
1o

Nlrri Koprostanolin maar;tys redest. j. sedirnentst&

Va!!sjkkö: VLftsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu v, 1980 L / jatkuva

1iua! Ajan käyttö
vastuuhenkilö vE%työajasta
muut henkilöt lunta pv % työajasta

pv % työajasta
pv ¾ työajasta

vestutknustojnjsto

tai laitokset

Tarkoitus
VTl ja sedimentissä säflyvän ulosteista peräisin olevan koprostano1

sterolin kaasukromatografisia analyysimenetelmiä kokeillaan ja menete]inän

soveltuvuntta likaantumistutkimuksiin selvitetään analysoirnalla erilaisia
vesi- ja sedimenttixiäytteitå Vertaa vesitutkimustoimiston projekti l625.
“Koprostanoli ulos teista aiheutuvan saastutuksen ilmentäj änä”

Ulosteperäimtä likaanviunista on tutkittu mikrobiologisia menetelmiä käyt

täen

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen)
aloitetaan kiri allisuushaku ja kevn aikana analyysi

nneteimän kokeilu Käyttökelpoisen menete]inän löydyttyä selvitetäön sen

herkkyys, luotettavuus ja soveltuvuus erilaisten vesi— ja sedimenttinäyt

teiden tutkirnisessa Tuloksista laaditaan rapovitL
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ALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi xilen hajua aiheuttavien aineiden aiyysirnenete]iriien kokeileminen

Vastuurksjkkö: VL/tsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu , päättyy v. .1?.81 / jatkuva

Man käyttö
vastuuhenkilö IE%työajasta
muut henkilöt ..

. ¾
pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus
Vesissä esiintyvien hajua aiheuttavien aineiden ana1ysointiva1mittta kehite-

tään kokellemalla geosmiinin, argosmiinin ja 2-metyylibonieolin määritysmene

te]iniå.

Haju määritetään vesipiirissä organoleptisesti.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Kirjallisuudesta valitaan sopivat menetelmät kokeilua varten. Menetelmän so

veltuvuutta on tarkoitus selvittää tutkimalla joitakin pinta- ja sulamisve

siä syksyllä 1980 - keväällä 1981. Mittausmenetelmnästä laaditaan työdje.



VESihALLITUS 3980

TUTKIMUSPROJEKTI no:
51O.

Oraarilsen hiilen ja bioloisen hapen kulutuksen mäW±tysmenetelmien
keh±ttiiinen

Vas uk!ikö: VL/tsto . vesitoimisto

1978 1980Kesto: aloitettu v , päättyy v /jatkuva

Osjstuat: ätö
vastuuhenkilö pv JD. %työaasta
muut henkilöt . . Q pv . % työajasta

pv .. ¾ työajasta
pv . ¾ työajasta

muut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus

Autcaattisten analyysimenetelmien kehittininen ja soveltaminen rutiinin
anaisiin märityksiin.

Nvk’rtila:

Tutkims1aboratorio mittää orgaanisen hii1en(C) pitoisusia osittain
noin 3 000 näytteestä IOC-analysaattorilla. Märityksen tarkentamiseksi ja
nopeuttamiseksi laitteeseen rakennetaan nytteen annosteluyksikkö ja epä
orgaanisen hiilen poistolaite . Biologisen hapen kulutuksen (BOD) rrne
telinäkokeiluja varten on hankittu kaksi happi-elektrodia, joita on kokeiltu
vasta alustavasti.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

TOC-ana1ysaattoriin asennettavia näytteen annostelu— ja epäorgaanisen hiilen
poistolaitteita kokeillaan käytännössä.

Jatketaan kokeilua happi-elektrodin soveltuvuudesta BOD-rrrityksen hapen
analysointiin tutkimalla erilaisia vesiä.



VESIHALLITUS 19$o 111

TUTKIMUSPROJEKT;
. no:

KOkOflalshaPefl tarpeen rrrityksen käyttöönotto

uksikkö: VL/tsto vesftoimjsto

Kesto: aloitettu v. .
.., päättyy v, / jatkuva

Osallistujat:
Ajan käyttö

vastuuhenkjlö . ?4 v .W °1t ömuut herl + $irkka-Leena F1e’llrnan 1J ‘° aas a
JO * .

.
. pv .. . ¾ tybajastalab. henkilokunta

...

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajastamuut yksiköt

tai laitoks-et

Tarkoitus
Tutkia kokonaishapen kulutuksen (TOD) määritysmenetelmän käyttökelpoisuutta
jätevesi— ja vesistötutkimuksessa,

Nykytila:

Tutkimuslaboratoriossa kokeillaan kesällä 1978 hankittua Ionicsin
IOD*laitetta,

Toiminta suunnjtern (ohjelma, aikatau’u, ju1kaieminen):
Tutkimt&sesa pyritään selvittämään analysoimalla erityyppisiä jätevesiä ja
luonnonvesiä, soveltuuko IOD-rnääritys yleisesti käytettäväksi hapen kulutuk—
sen analysoinnissa. Lisäksi tutkitaan erilaisten homogenisointitapojen sovel-
tuvuutta määritykseen. Kokonaishapen kulutuksen tutkimustuloksia verrataan
kemiallisen hapen kulutuksen (COD), biologisen hapen kulutuksen (BOD) ja
orgaanisen hiilen C[OC) tuloksiin.

Tuloksista laaditaan lyhyt yhteenveto.



VESIHALLITUS 1980
1142

TUTKIMUSPROJEKTI
no: 0.6

JVtallimritysten kehittniinenNimi

uksiö: VL/tsto
* . . vesitoimjsto

va stuuhenkjlö
muut henkilöt

Olli Järvinen

hrökihta

Tarkoitus

Hg-, Se- ja As-hydridimenetelmien ja nrivesien uutto- ja kerasaostusmene
te]inien kokeilu sekä typpioksiduuli-asetyleenhliekin käyttöönotto.

ykyti1a:

Elohopea mitataan ns. ky1mhöyrytekniikalla ja arseeni kolorimetrisen mene
te]inär avulla. Seleeniä ei ole toistaiseksi määitetty. Merivesien uuttoko
keiluja on tehty, mutta kehittmistarve on jatkuva.

Toimintasuunnjte;ma (ohjelma, aikataulu, julkaiemjn):
Kehittmistyö käynnistyy, mikäli laite- ja resurssiksymykset mahdollistavat
toiminnan. Tavoitteena on saada ensisijaisesti elohopean ja arseenin hydridi
menetelmät rutlininomaiseen käyttöön.

Kesto: aloitettu v, päättyy v

muut yksiköt
tai laitokset

/ jatkuva

Aankä tö
O . pv .. . %työajasta

‘PP. pv . ¾ työajasta
PV ¾ työajasta
pv ¾ työajasta



VE SE HALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKT; no.

rai Oraanisen fosforin entsyxrattinen karakterisointi

ksikö: VL/tsto?-.
. vesitoimisto

Kesto; aloitettu v, .., päättyy v. / jatkuva

Ajan kavttö
Vasftuhenkjlö v..%työajasta

1
... pv . ¾ työajasta

pv ,. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajastamuut yksi4cöt

tai laitokset

Tarkoitus

Kokeilla ja soveltaa entsymaattisten menetelmien käyttöä orgaanisen, liukoisen
foaforin karakterisoinnissa.

Luonnonvesien fosforin kemiaa ei ede1leenkän tunneta hyvin. Bakteerien ja kas
viplanktonin oletetaan pääasiallisesti käyttävän ortofosfaattia. Tämän osuus
kokonaisfosforista on kuitenkin useinnrLten erittäin pieni erityisesti kesäalka
na, Arvioita ns. orgaanisen, liukoisen fosforin käyttökelpoisuudesta Ji
öille on yritetty saada hajottamalla orgaanista fosforia entsymaattisesti tai
ultraviolettivalon avulla ja tarkastelemalla näin saatujen fraktioiden osuuksia.

iitelmällä uskotaan olevan merkitystä vesistöjen rehevöitymistä tutkittaessa.
‘Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Vl90htään kirjallisuuden avulla entsymaattisten menetelmien kä.yt’
töön orgaanisen fosforin hajotuksessa. Jatkossa testataan kirjallisuudesta löy-
tyviä menet]iniä ja selvitetään niiden käyttökelpoisuutta vesistötutkimuk
sessa. Tavoitteena on vuoden 1980 lopulla aloittaa menetelmien kokeilu labo
ratorio-oloissa, mikäli kirjallisuustutkimus osoittaa menetelmillä olevan merki
tystä fosforifraktioiden karakterisoinnissa.



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Ligniini- ja humusyhdisteiden . kehittntinen

VL/tsto . vesitoimisto

Kesto: aloitettu v, L8.,,., päättyy v /jatkuva

Ajan käyttö
vastuuhenkilö 9JT pv %työajasta
muut henkilöt

... pv .. . ¾ työajasta
pv .. ¾ työajasta
pv .. ¾ työajasta

muut yksiköt
tai laitokset FPL/Kemian laitos

Tarkoitus

Liilini- ja htuTlusyhdisteiden märittärninen vesissä fluoresenssispektrofoto—
ntria kyttäen

Nyk tila:

Menetelmätutkimusta on suoritettu vuosina 1978 ja 1979 yhdessä Helsingin
Y34opiston kanssa. Suoritetuista kokeista on valmistunut erikoistyöselostus.
Vuodna 1979 on keskitytty lähinnä lignosulfonaatin ja humuksen määrittämi
seen vedestä.

(ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vuoden 1979 kokeiluista valmistuu erikoistyöselostus vuonna 1980.

Menetelmäkokeilua jatketaan tutkimalla sulfaattiliiiiniä synteettisistä
humuspitoisista vesistä, Menetelmän soveltuvuutta vesistönäytteisiin sel
vitetään Päijänteeltä otettavista näytteistä. Tuloksista mportoidaan lop—
puvuodesta Nessiingin säätiölle.

x) Menetelmätutkimusta tehdään Maj ja Tor Nesslingin säätiön apurahalla
syyskuusta 1979 vuoden 1980 loppuun. Vuonna 1979 tutkimusta on tehty
analyyttisen kemian erikoistyönä (LuK U-M. Taivainen) ja vuonna 1980
tutkimusta jatkaa LuK G. Garoff. Tutkimuksen johtajana on dos. Pran
eiska Sundholm (Helsingin Yliopisto) ja asiantuntijoina Vappu Pennanen
(Helsingin Yliopisto) ja Inna Mäkinen (tutkimuslaboratorio).



VESIHALLITUS 1980

TUTKIMUSPROJEKT) no: *

rimi .. Adenos±iriltrifosfaatin (ATP) rrrittYxninen

Vasjkkö: VL/tsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. . 18p
.., päättyy v / jatkuva

iStuat:
vastuuhenkilö Makinen

muut henkilöt lab. henk±lökurr6a 20 pv ... otybajasta
. ... PV .. . ¾ työajasta

pv .. . ¾ työajasta

muut yksiköt yt
... PV ¾ työajasta

tai laitokset

Tarkoitus

Ottaa käyttöön adenosiinitrifos faatin mrittöminen nestetuikelaskimefla

kylla:

Adenosiinitrifosfaatin määritykset antavat hyödyllistä tietoa vesinäyt—
teiden levä— ja bakteeribiomassoista. Vtrtaa vesitutkimustoimiston pro

jekti l70.1.

Toimintasuunjte- (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vuoden 1980 aikana perohdytä.n pääasiallisesti menetelmästä aikaisemmin

ilnstyneeseen kirjallisuuteen. Aineiston pohjalta pyritäån valitsemaan

sopivia näytteen käsittelytapoja ja aloittamaan määrityksessä tarvittavan

uuttovaiheen kokeilut.



116

TUTKIMUSPROJEKTI no:

imi Laboratorjotulosten luotettavuuden seuraaminen

Vas ksildcö: VLftsto vesitoimisto

Kesto: aJoitettu v päättyy v / jatkuva

Otja Ajan käyttö
J etuuhen]cilö %työajasta
muut henkilöt P9. pv ¾ työajasta

pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta

muut yksiköt

Tarkoitus
Selvi1ä vertaflunäytteiden avulla laboratorioiden käyttniien menetelmien
ja tulosten luotettavuutta,

jyt;la:

Vertailunäytteet on toimitettu kerran vuodessa vesihallinnon vesipiirien
laboratorioille ja julkisen valvonnan alaisille vesitutkimuslaitoksille,
Vuoden 1979 aikana toimitettiin ensiirnäisen kerran näytteet myös jåtevesiään
omatoimisesti tarkkaileville teollisuus laitoksille Tulosten käsittelyssä
tirryttiin käyttämään apuna AI:ta

Vastaavia tutkimuksia suoritetaan nykyisin Ruotsi3sa kaksi kertaa, Norjassa
koime kertaa ja Tanskassa neljä kertaa vuodessa.

T immtasuunnite]ina (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
TTVoiirienvesitoimistojen ja julkisen valvonnan alaisten tutkimus

Laitosten laboratorioiden valvontaa jatketaan Löhettömällä syksyllä
±980 vertailunäytteet.

2) Vertailunåytteitä tullaan toimittamam’i yhdessä valvontatoimiston
kanssa teollisuuslaitoksille, jotka itse analysoivat velvoitetark
kaaluun liittyvät näytteet.

Tutkimustulokset raportoidaan vuoden lopulla.



1117

_LLIT__

TUTKIMUSPROJEKTI no: .

Nimi . ysi•%iS analyysimenetelmien acfl

VL/tsto . vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. .
.

päättyy v / jatkuva

A ankä ttö
vastuuhenkilö ,. .]5. pv . . %työajasta
muut henkilöt . . Ririra.Niei ...... .6P. pv 5, ¾ työajasta

Åt4 Q]1i, YP .‘P, pv .. . ¾ työajastaIrma Mäkinen Satu Vuolas
ilc . .

c, y a)asta

muut yk5iköt
(SFS joka vastaa standarditai laitokse

soinnista Suomessa. Muut laitokset ks. kohtia Nikytila ja
Toimintasuunnitelrna

Tarkoitus

SFS:n ja VH:n vuonna 1973 solndmassa yhteistyösopimuksessa VH:n toimialaksi
märitelln veden laatua kuvaavien suureiden standardisointi. Thn kuuluu
termien määrittely, närtteenotto, veden laatua kuvaavien suureiden mittaus
ja näiden i].mofttaminen, En, yhteistyösopinnksen pohjalta $FS:n ja VEI:n pyr
kimyksenä on luoda ja ylläpitäA yhteistyössä muiden laitosten ja elimien
kanssa vesitutkimuksissa tarvittavien menetelmien kokoelma ja antaa vastaa
vaan kansainväliseen standardisointityöhön Suomen kansallisten etujen mukai
nen panos.

Fysikaalis—kemiallisten menetelmien osalta standardiehdotusten laatimisesta
vastaa vesianalyysftyöryhmä, jonka kokoonpanon vesihaflinnon tieteellinen neu
vottelukunta on vahvistanut v. 1973 seuraavaksi: FL Kirsti Haapala, pj.,
F Esko Heinonen (Hels . kaup . vesilaitos), EI’ Fölke Koroleff (Merentutkimus
laitos) FV1 Tapio Riiheläinen (Hels,kaup.rakennusvirasto, vesilab,) tutkija
Brita Starck (Oy Keskuslaboratorio) ja FK Ritva Niemi, siht. SF5 on va.hvis
tanut ja julkaissut vuoden 1979 loppuun mennessä 22 fysikaalis-kemiallista
menetelmästandardia, joista 11 on julkaistu irtyös englanniksi.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen)
Vuoden 1980 standardisoimistoiminta määräytyy lähinnä pohjoismaisen INSTÄ 0 12
(Nordisk standardiseringskomite for vannunderskelser)-komitean ja kansain
välisen ISO/D 1117 Water QualitytSC 2 (Physical, chemical and biochemical
methods)-alakondtean ohjelrrn mukaan. ISO/TO 1117- ja IN$TA 0 12-komitean ja
niiden alaisten työryhrnien työskentelyyn fysikaalis-kemiallisten menetelmien
osalta ottavat osaa seuraavat henkilöt ja laitokset:
FM Anja Frisk, Espoon kaup, vesihuoltolaitos, (ISO/TC 1147/SC 2/kloori; INSTA

C l2tkloori)
EL Kirsti Haapala, VEI (INSTA 0 12; INSTA 0 12/001), kiintoaine, sulfaatti (ryhmän

vetäjä), väri + sameus, näytteenotto (tarkkailija))
FM Esko Heinonen, Hels.kaup.vesilaitos (INSTA C ]2/kloori)
PK Olli Järvinen, VII (TNSTA 0 i2trrwtaH i t)
EI’ Folke Koroleff, Merentutkiimisiaito; (ISOITC 1117/SC 2/typpi, fosfori, rauta +

mangaani)

jatkuu kääntöpuolella



Ove Lundbom, Valtion tekalhiinen tutkimuskeskus (ISO/ 1217/SC 2/öljy)
FK Inna Mäkinen, VH (5\J 3TA 0 12/kloroJylhi, metahhit)
FK Ritva Niemi, VH (INSTA 0 12/syanidi)
F Tapio Riiheläinen, Helskauo.rakennusvirasto/vesilab, (STÄ 0 12/

metahlit, kiintoaine)
FL Anneli Salo, Säteilyturvallisuuslaitos (ISO/ l’47/SC 3 Radiological

methods)
Tutkija Brita Starck, Oy Keskusiaboratorio (TSO/TC l’17/SC 2/happi, OlD,

BOD, nIOC; INSTA 0 12/COD, kiintoaine, typpi + fosfori,
alkaliniteetti + hiihidioksidi (ryhmän vetäjä), kloridi,
väri + sameus)

Vuoden aikana on tarkoitus julkaista, mikäli Suomen Standardisoimisiauta
kunta hyväksyy, seuraavat standardit, jotka ovat jo lausuntokierroksehia
saavuttaneet konsensulcsen ja jotka on jo hyväksytty INSTA 0 l2komiteassa
kansallisten standardien pohjaksi:

Veden öljyn ja rasvan määritys (2 standaria)

Metallien määritys vedestä, hietteestä ja sedimentistä atomiabsorptio
spektrofotometrilla (5 standardia)

Seuraavat standardiehdotukset ovat olleet vuoden 1979 aikana lausunto-
kierroksella:

Veden, hietteen ja sedimentin kokonaiskuivaaineen, kokonaishehkutus
jäännöksen ja kokonaishehkutushåviön määritys

- Veden kemiahlisen hapen kulutuksen (COD) määritys. Hapetus permanga
naatilla (uudistettu painos)

1

- Veden kioorin määritys.



]J1 8
HALLITUS 1980

TUTXIMUSpROJEKTI

Sysnidin mär±tysrneneteiniien vertailuNimi

lab,!!ks1kk2j VL/tsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. ., päättyy v. .

/ jatkuva

istuat:
vastuuhenkilö ,Ttya

.
pv 6. %työajasta

muut henkilöt lab, h11ökunta o. ¾
pv .. . ¾ työajasta
pv . ¾ työajasta

0 I2-1cbfnitean

vetäjii on Ruotsista.

Tarkoitus

Sypnidi-työryhrnän tarkoituksena on tarkistaa TNSTA 0 l2komiteassa vuonna 1975
hyväksytty menetelmä. Vastaava suomalainen standardi on SF5 059 Veden syani
din kokonaispitoisuuden määritys.

Syanidi-työryhrnå on perustettu toukokuussa INSTA 0 12komitean kokouksessa.
Työryhmän työskentely alkanee varsinaisesti vuoden 1980 puolella.
ISOITC 117/SC 2-alakomitean alainen sysnidi-työryhmä on valmistanut standar
diehdotuksen ‘Detennination of cyanides in water”, joka oli DP:nä (Draft
Proposal) lausuntokierroksella keväällä 1Q79. idotus käsitti kolme erillistä

menete]jnäL

- Total Cyanides after distillation
Easily liberated cyanides after strippirig

- Cyanogen ehloride.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen)

INSTA 0 l2/Syanidi-työryhmä pyrkinee laboratoriokokeiden avulla
tutkimaan ISO/TC 1117:ssa valmistellun cm, standardiehdotuksen
käyttökelpoisuutta vastaavaksi pohj oismaiseksi standardimenetelmäk
sL





VESIHALLITUS 1980
1119

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi äir

VL/tsto vesitoimisto

Kesto: aloitettu v. J979., päättyyv. 1982 / jatkuva

vastuuhenkilö
muut henkilöt

muut yksiöt
tai laitokset

Satu Vuolas
Ritva Niemi

O Pohjoismaisen INSTA C 12-komitean
sulfaattityöryhn]ä, josn ryhrnn
votji on K. Flaapala.

.Q pv . %työajasta
pv ..%työajasta
pv .%työajasta
pv .. . ¾ työajasta

alainen

Tarkoitus

Suorittaa nykyisin käytössä olevien suifaatin määritysmeneteirnien vertailua,jotta standardäitavaksi voitaisiin valita sopivin menetelmä.

Suifaatin mittaukseen ei ole olemassa pohjoismaista standardimenetelmää, Laboratorioiden käytössä on suuri joukko lierkkyydeltäin ja häiriöiltän erilaistamenetelmää.

Toimintasuunnjtelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vuoden 1980 aikana kartoitetaan ja vertaillaan kirjallisuuden perusteella pohjoismaissa käytössä olevia menetelmiä. yössä avustavat eri Pohjoismaista olevat yhdyshenkilöt. Kirjallisuustutkirnuksen perusteella pyritn valitsemaansopivin menetelmä tai sopivimaat menetelmät, joita testataan myös laboratorio-olosuhteisiin (toistettavuus, tarkkuus, häfriötekijät). Tavoitteena on, ettäpohjoismainen standardi olisi valmis vuonna 1982,



150
VESI HALL;TUs.1980

TUTKIMUSPROJEKTI

Nimi . Rajaves±en ]Uf1 liittyvä menete]tutkimus

VL/tsto .-.
. vesitoimisto

Kesto: aloitettu v.
.., päättyy v.

.

/ jatkuva

Kirsti ErkaTiaa

muut henkilöt lab.henkilökunta
. pv . . %tyoa)asta

...

pv .. . ¾ työajasta
pv .. . ¾ työajasta

muut ykiköt
v ¾ työajasta

tai laitokset

Tarkoitus

Selvityksen tarkoituksena on vatvistua rajavesien tarkkailussa $uassa ja

SNTL: ssä käytettävien analyysimeneteirnien vertafltavuudesta.

Suomen ja SNTII:n välisissä rajavesistöissä tapahtuva veden laadun tarkkailu
on aloitettu v. 1966. Vuosina 1977 ja 1978 suoritetuissa vertailunäytetutld
muksissa osoittautui öljyn ja fenolin määritystuloksissa olevan eroja.

Toimintasuunniteirna (ohjelma, , julkaiseminen):
Fenolin menetelmien rinnakkaiskokeilut aloitettiin vuonna 1978 ja niitä jat
ketaan vuoden 1980 loppuun. Väliraporttituloksia käsitellään vuonna 1980
raj avesikomission kokouksessa.
ljyrnääritysten vastaava vertailu alkaa vuonna 1980. $NTL salvittää. saatuaan
tarvittavan laitteiston käyttärnänsä UV- ja fluoresenssimenete]inän vertailu
kelpoisuuden.
Suomi on vuodesta 1977 analysoinut öljypitoisuudet rajavesistöistä.infrapuna
ja fluorosenssimenete]snillä, Suomen tuloksista laaditaan yhteenvetc1 menete1mä
kokeilujen tulosten käsittelyä varten seuraavaan rajavesikomission kokoukseen.



151
VESIHALLITUS ‘9

TUTKIMUSPROJEKTI no:

Nimi Laoiatoriori näytetietojen siirto ATKjrjeste1rn11e.

Vastuuyksiköksikkö: VL/tsto vesitojmjsto

Kesto: aloitettu v. . ?..., päättyy v.
.. 1

/ jatkuva

istuat:
1 . pv . . %tyoajasta

muut henkilöt ... pv .. . ¾ työajasta
pv . . ¾ työajasta

...

pv .. . ¾ työajasta
muut yksiköt at

tai laitokset

Tarkoitus

Tutkimuslaboratorion näytekirjanpidon siirto ATK:n avulla hoidettavaksi ja
analyysitulosten tallentaminen etäispäätteen avulla esim. magneettinauballe
(esitutkimus).

Nytteiden kirjaus suoritetaan käsin. analyysitulokset toimitetaan vesi-
piirien vesitoirnistoille, jotka suorittavat tulosten sjirron ATK—lomak
keiile,

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Oy Nokia Ab on suunnitellut ohjelmiston laboratorioiden näytetietojen
käsittelyyn ja hallintaan. Vuoden 1980 aikana on tarkoitus selvittää
ohjelman soveltuvuus vesihaflinnon laboratorioiden tehtäviin sekä laa
tia ohjelmiston soveltarnissuunnitelma. Selvitystyö tehdäön yhdessä vesi
hallituksen talousosaston kanssa.
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VESIHALLITUS 1980

519

Nimi. r±tt-vhty; fysikaa1i-kerniafliten rnenete]iiien kehitttmi
nen atu1ostenveraj1ukeihcj5udden totearnihh

VL/tsto . vesitoimisto

Kesto: aloitettu v, . .., päättyy v. [jatkuva

OsaU€ittjat Alan käyttö
va etuuhenkilö ‘S’. i..%työajasta
muut nenk1öt v °1

‘

O1l Jrnen
O0 OO Y JaS &

O

jj
.. pv ¾ tybajasta

pv ,. ¾ työajasta

tai laitokset .

Tarkoitus

3uanen ja $N’fl:n analyysimenete)inhllä saatavien tuloster vertai1taiuden
ii siminen

7Wf:n ja Suomen välisen t1-konatean alaisena toirdi Suanenlahti-työrrhmä,
jossa on vesikerniallisten menetelmien vertailu- ja Suomenlahden tilan seu
raiå Työryhnissä Suomea edustaa merntutkimuslaitos ja vesihallitus.

Toimintasuunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vuonna 1979 Suomessa pidetyn kokouksen toimintasuunnitelman mukaisesti tut—
kitaan Suomenlahden LL7 ja LL12 havaintopisteiltä SNTL : n Suomen toimitta
mun pulloihin ottamasta näytteistä öljypitoisuudet0 Kalibroirnin yhteydes—
sä tehdään neuvostoliittolaisten öljyj en vertailukäyrät

Reskasmetallinäytteiden analysoinnissa selvitetään froniuutto— ja kerasaos
tusmenetelrnien soveltu\njutta. Asemien LL7 j a 1112 raskasmetallimääritysten
yhteydessä tutkitaan myös interkalibroii itinäytteet



VESiHÄLLITUS98o

no:
Nimi

Vastuu sikkö: VL/tsto
vesitoimisto

Kesto: aloitettu v päättyy
/jatkuva

)sallistujat:
Ä an kä ttöastuuhenkilö

pv ?työajastamuut henkilöt 0P. pv ¾ työajasta
pv ¾ työajasta
pv ¾ työajastamuut yksikt

tai laitokset

Tarkoitus

Suorittaa hydrologian toimiston projektien 107 ( Lumen ainesuhteiden tutkiminen pohjavesiasemilla ) ja 009 ( Maa— ja pohj avesi; muta ) analyysit

ila:

Tutkimus laboratorio on suorittanut hydrologian toindstolle analyysejä kahden‘iimeisen vuoden tilastojen mukaan seuraavasti:vuonna 1977 9,3 % työajasta ja
vuonna. 1978 7,11 % työajasta

Toiminta suunnitelma (ohjelmaa aikataulu, ju1kaieminen):
Luren ainesuhteiden tutkimus pohjavesiasemilla:Lurnitutkimukset tehdään v,1980 helmi-maaliskuussa noin 110 havaintokohteessa.Lisäksi Kainuun, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Mikkelin vesipiirissä suoritetaan Hg-närityksiä aikaisemin sovitun mukaisesti lasilevyltä kerran kuukaudessa joulu-,tanii- ja helmikuussa,Lurnitulokset julkaistaan syksyllä 1980.

Pohj avesien laadun tutkimus:
Vuoden 1980 alusta pohjavesien laatua seurataan joka toinen kuukausi alkaenhelmikuussa 1980, Vesinäytteet pyritään keräämään sovitun kuukauden viimeisellä viikolla. Vesinäytteiden käsittely, analysointi ja tulosten lähettä- *minen vesihallituksen vedenlaaturakisteriin tapahtuu aikaiserrnin annettujenohjeiden mukaisesti. Pohjavesistä tutkitaanvesipiirien laboratorioissa pH, )- happi, alka1initeettj,COD,NO-N,NH1-N, PO-P, kokj. Fe, Mn, kok.k*’ ja Cl sekätukimuslaboratoriossa SO, F, Na, K, a, Mg,Cr, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd ja Hg.
Lisäksi tutkitaan 1ysimetrivsinäytteitä , joista tehdään samat analyysitkuin pohjavAsistä, ei kuitenkaan Zn, Näytteet otetaan huhti- jalokakuussa 35 kohteesta.
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TUTKIMUSpROJEKTI

Nimi Analyysipalvelut vesitutkimustoimistolle

Vastuuyksikkö: VL/tsto .
.

,............,., vesftoimisto
Kesto: aloitettu v , päättyy v

/ jatkuva
Osallistujat:

jn käyttövastuuhenkilö .I J4I?n
.. . %työajastamuut henkilöt .

.. . ¾ työajasta
pv ,. . ¾ työajasta

OQO pv . . ¾ työajastamuut yksiköt
tai laitokset

Tarkoitus

Tutkimuslaboratorio suorittaa vesitutkimustoirniston tutkimusprojektienedellyttämien näytteiden analysointia.

Nykytila:

Tutkimuslaboratorio suorittaa vesitutkimustojjwjston tutkimusprojektien edellyttämien näytteiden analysointia. Kahden viimeisen vuoden tilastojen mukaantyöajasta käytettiin tehtävään vuonna 1977 2C,1 % ja vuonna 1978 23, %.

Toimintasuunniteirna (ohjelma, aikataulu, julkaieminen):

Kntöpuolella taulukko vesitutkimustoimiston tutkimusproj ektien edellyttämien näytteiden ja analyysien lukumääristä ja arvio tarvittavasta työajasta.

jatkuu kntÖ1)U01C11



nytteitä ana1rysejä tröaka
(kpl) (kp1 (pv)

150 Veden laadun seuranta virta—
paikoilla 6 138 221

151 Veden laadun seuranta järvi
syvänteillä 328 2 296 72

152 Veden laadun seuranta Suomen ja
SNTL:n välisissä rajavesistöissä 20 96 59

153 Meri- ja rannikkoalueiden tilan
seuranta 99)4 3 066 119

156 Veden laadun seuranta pienillä
valuma—alueilla 105 180 5

162.1 Vesien myrkyllisyyden testaus
biologisin menetelmin Analyyseistä ei vielä tietoa.?

162.2 Kalafysiologisten menetelmien
kehittäminen ?

171 Nurmes—projektin metsänparannus
toimenpiteiden vaikutuksista ve
den laatuun 72 216 6

190 Jokien mereen kuljettanien aine—
määrien seuranta 1)40 1 036 57

203.1 Järvien happamuuden muuttuminen 160 960 30
20)4 Vesistöjen tilan seuranta kalojen

jäämäainepitoisuuksien avulla 14QQ 750 180
208 Maailmanlaajuinen vesien laadun

seuranta. 32 320 73
Mikrobiologiset ja biologiset
määritykset 305

yhteensä 3 035 kpl 15 338 kpl 1 138

1



VESALLITUS 1980 155

TUTKIMUSPROJEKTJ 532

ysiveiut telmilliselle . tutkimustoimistolle

Yi!P: VL/tsto
vesitoimisto

Kesto: aloitettu v , päättyy v / jatkuva

Osallistuj
Ajan käyttövastuuhenkilö Y%95., . i pv .i2 %työajastamuut henkilöt .W:. 59 pv .. . ¾ työajasta

pv .. ¾ työajasta
pv .. ¾ työajastamuut yksiköt

tai laitokset

Tarkoitus

Tutkimus laboratorio suorittaa teknillisen tutkimustoimiston projektien edellyttmiä laboratorioanalyysejä.

ila:
Tutkimus laboratorio suorittaa teknillisen tutkimustoimiston tutkimusproj ektiennäytteiden analysointia. Kahden viimeisen vuoden tilastojen mukaan työajastakäytettiin vuonna 1977 i1,6 % ja vuonna 197$ 21,7 %.

Toiminta suunnitelma (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Käntöpuo1e1la taulukko teknillisen tutkimustoimiston tutkimusprojektien edellyttrnien analyysien luktu-nääristä ja arvio tarvittavasta työsjasta.

(1 atkuu kätöpuo1el1a



Analysoidaan teIaii1lisen tutkjxrnstojiiiiston tuti inusohje1H1 mukaiset vesjnTtteet:

analyysejä työaika
(kpl) (pv)

313 Suodatus jäteveden jälkikäsittelynä 1 280 160
319 Ravinteiden poisto biologisessa

puhdistuksessa 1 280 160
315 Seka ja erillisyierrröinnin vertailu 1 280 160
303 Sulfaattisellutehtaan valkaisu— ja

kuorimoj ätevesien biologis-kemia1
unen puhdistus 200 29

3116 Hulevesitutkimus 92 10
335 Pellolle levitetyn jäteveden ja liet—

teen sisältärnien aineiden leviäminen
ynpäristöön -1 0)48 123

328 Kalliokaivot vedenhankinnassa 5)40 23
yhteensä 8 720 kpl 661

1
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TUTKIMUSpROJEKTI no:

Nimi yysipaive1ut vesipiirien

VasttiuyIcsjc1cöksjkkö: VL/tsto . vesitoimisto

Kesto: aloitettu v , päättyy v
...., /jatkuva

Osallistu at: Ajan käyttö
vastuuhenkilö .. pv ,. . %työajastamuut henkilöt Kiti. CQria ... pv .. . ¾ työajastai.. 700 pv .% työajasta

pv .. . ¾ työajastamuut ykaiköt
tai laitokset

Tarkoitus

Analysoida vesipiirien vesitoinrLstojen erityismä.rityksiä varten toimittamia
näytteitä.

itkimus1aboratorio suorittaa mahdollisuuksien mukaan vesipiireille erikois
laitteita vaativia analyysejä. Kahden viimeisen vuoden tilastojen mukaankäytettiin tehtävään työajasta vuonna 1977 20,5 % ja vuonna 1978 13,1 %.

Toimintasuunnjte (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):
Vesipiirien tutkimuksen, sunitte1un ja valvonnan toiminnan edellyttämien
näytteiden analysointiin vuonna 1980 varataan tutkimuslaboratorion kapasi
teettia n. 20 % (700 työpäivää),
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ALLfTUS 1980

TUTK;MUSpROJEKTI no:

Nimi Vesiensuojelumaksuvaroilia tehtVät

vesitoimisto

/ atkuva

tö
pv .. %työajasta
pv .. . ¾ työajasta
pv ,. . ¾ työajasta

pv .. ¾ työajasta

Tarkoitus

nalysoida vesipiirien vesitoimistojen vesiensuoj e 1umaksuvaroilla tehtävien
tutkimusten näytteitä

Tutkimus laboratorio on analysoinut vesiensuojelumaksuvaroilla tehtävien tut

kirnusten näytteitä vuonna 1978 0,3 % työajasta. Palvelun laajuuden ennakoi-

minen ei ole ollut mahdollista käytettävissä olevien tietojen niukkuudesta

johtuen.

Toirnintasuunnjteli- (ohjelma, aikataulu, julkaiseminen):

Tutkimuslaboratorjo pyrkii se1vittmään tutkimustaxpeen vuoden alussa ja
anaJysoi käytettävissä olevien resurssien puitteissa vesiensuojeltunaksura—

roilla tehtävien tutkimusten näytteitä.

VL/tsto lab

Kesto: aloitettu v,
,, päättyy v

istua
va 8tuuhenkjlö
muut henkilöt

Kirsti Erkanaa

Kirsti Haapala

muut yksiköt yii%en vesitoirnistot

tai laitokset
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TUTKIMUSLABORATORIO Ehdotettu

Julkaisusuunnitelma julkaisupaikka

Erkomaa, Kirsti PAH:n ja metyylielohopean VU:n monistesarja

menetelmätutkimukset

Haapala, Kirsti, Laskeumamittausten VL:n julkaisu

Järvinen, Olli ja vertailtavuus

Ruoho, Tuija

Melvasalo, Terttu Klorofylli a:n ja kasvi- VL:n julkaisu

ja Mäkinen, Irma planktonin suhteista jär

vivedessä

Mäkinen, Irma Virtahavaintopaikkojen ras- VH:n monistesarja

kasmetallipitoisuuksista

Mäkinen, Irma Vertailunäytetutkimus 1979 WI:n monistesarja

Mäkinen, Irma Vesihallinnon analyysimene- yli:n tiedotus

(toim.) telmät

Vuolas, Satu TOO:n menetelmätutkimus yli:n monistesarja



‘59

Tutkin1usIaborafQpjQ] hCflkiik1flta vuoden 1o): aiiui

Antila, Kaija

Enbuska, Annikki

Erkomaa, Kirti

Eurn, Maija

Haapala, Kirsti

Hakanen, Riitta

Hautaj ärvi, Sirkku

Hautasaari, Hilkka

Hellman, Sirkka-Leena

Helminen, Anneli

Horsma, Helvi

Huhtaluukinen, Sinikka

Järvinen, Olli

Keino, Maarit

Korhonen, Kaija

Lappi, Ilkka

Lihtamo, Pirjo

Lindstedt, Tuula

Maj okorpi, Eeva-Liisa

Mäkinen, Irma

Niemi, Ritva

Saarilahti, Irma

Taattola, Anna

Tuomela, Vieno

Ukkonen, Leila

Urjansson, Aila

Wallgren, Aniita

Vartio, Tuovi

Vehmaa, Riitta

Vuolas, Satu

ts. iaborantti

1 ab o rant t 1

kemisti, RIVI

tutk . apul., farmas.

lab.pääll., FL

ts. laborantti

ts. laborantti

vs, tstosiht.

ts. tutkija

apul ,kanslisti

lab . apul.

ts, lab.apul.

ts. tutkija, FK

vt. lab.apul.

ts, tutkija, FK

lab . apul.

apul . tutk., farmas.

ts. laborantti

ts. lborantti

ts. tutkija, FK

ts. tutkija, FK

laborantti

tutk . apul., farmas.

tutk . apul.

lab.apul.

laborantti

lab .ap1.

tutk . apul.

lab .mest.

ts. tutkija, FM
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