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1. VESIEN T U T KIM liS LAITOKSEN 0 ii 0 A N 1-

SAATIO JA TOIMINTAMUODOT

Vesihallinto aloitti toimintansa vuonna i’7fl. Siitä annetun ‘ain

mukaan vesihallinrion tu’ee yhtenä päätehtävänään edistää ja suorit

taa vesitutkimutfta. Tätä tehtäväU varten vesihallituksessa on eri

tyinen osastoon verrattavassa asemassa oleva vesientutkimuslaitos,

jonka tehtävät suoritetaan hydrologian toimistossa, vesitutkimuse

toimistossa, teknillisessä tutkimustoimistossa ja tutkimuslabora—

toriossa.

Hydrologisella tutkimustoiminnalla tarkoitetaan veden määrään

liittyvää tutkimusta hydrologisen kiertokulun eri vaiheissa. Tästä

tutkimustoiminnasta vastaa lähinnä hydrologian toimistö, jonka

tehtävät voidaan jakaa havainto-, palvelu- ja varsinaiseen tutki

mustoimintaan.

Vesihallinnossa suoritettava vesitutkimustoiminta on vesistöjen

tilan ja veden laadun tutkimusta fysikaalisia, kemiallisia, biolo—

gisia ja mikrobiologisia muuttujia käyttäen. Nämä tehtävät kuulu

vat vesitutkimustoimiston toimialaan.

Vesihallinnossa suoritettavalla teknisellä tutkimuksella tarkoite

taan vesiensuojelun ja vesihuollon kannalta tarpeellisten laittei

den ja menetelmien tutkimista ja kehittflmistä, maatutkimusta sa

moin kuin vesistC5ön rakentamisen vaikutusten selvittelyä sekä ra

kenteiden tutkimusta ja kehittämistä. Näihin tutkimuksiin keskity—

tään teknillisessä tutkimustoimistossa.

Hydrologian toimiston ja vesitutkimustoimiston voimavaroista suu

rin osa on suunnattu jatkuviin havainto- ja seurantatutkimuksiin,

kun taas teknillinen tutkimustcimisto on keskittynyt kestoltaan

Jyhyempiin projektiiuonteisiin tutkimuksiin.

Vesihallinnossa suoritettava laboratoriotoiminta on vesihallinnon

toiminnan edellyttämien näytteiden analysointia sekä kemiallisten

analyysimenetelmien kehitt!Imistfl ja standardisojntia. Nämä tehtä—

vät kuuluvat tutkimus) n hora 1; ovi on toimintaan.



Vesientutkimuslaitoksen palveluksessa on akateemisen loppututkin

non suorittaneina asiantuntijoina min. biologeja, geologeja, hydro

logeja, kemistejä, limnoiogeJ a, matemaatikoita, rnikrobiologej a ja

rakennusinsinöörej ä.

Henkilökunta Märärahat

akateemisen rrmita yhteensä mk
lopputut kinrion
suorittarieita

Hydrologian toimisto 22 514 56 14 2714 000

Vesitutkiniistoimisto 12 9 21 1 6814 000

Teknillinen tutkimustoimisto 15 17 52 2 216 000

Tutkimuslaboratorio 10 21 51 1 8914 000

Laitoksen johtaja ja os.sihteeri 1 1 2 2014 000

Yl-iteensä 60 82 112 10 272 000

Vesientutkimuslaitoksen tehtäväkenttä on asetuksen mukaan erittäin

laaja. Koska käytettävissä olevat voimavarat ovat rajoitetut, on

jouduttu valitsemaan painopistesuuntia. Näiden arvioimiseksi sekä

tutkimustoiminnan kooröinoimiseksi on yliopistojen, korkeakoulujen

ja eri tutkimuslaitosten asiantuntijoista muodostettu vesihaliinnon

tieteellinen neuvottelukunta. Se käsittelee tutkimuslaitoksen tut

kimusohjelman ennen ohjalman hyväksymistä. Lisäksi on muodostettu

vesihallituksen eri osastojen edustajista toimikunta, joka on ollut

kehittämässä erityisesti vesihaliinnon tarpeisiin vuoden 1979 tut—

kimusohj elmaa.

Vesientutkimuslaito; on monipuolisessa ja laajassa yhteistoiminnas

sa vesihallituksen muiden osastojen sekä vesipiirien vesitoimisto—

jen samoin kuin muiden alan laitosten ja elimien kanssa, Vesientut—

kimuslaitos tekee selvityksiä ja mittauksia, jotka palvelevat vesi—

hallinnon eri yksikköjä, mutta myös muita tiedon tarvitsijoita. Ve—

sitoimistot suorittavat vesientutkimusta palvelevia mittauksia sekä

havainto— ja koetoirninnan ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Voimavaro

jen ja tietojen mahdollisimman tehokkaaseen hyväksikäyttn pyri

tään myös kehitteiliä olleella kansallisella vesivarojen tiedosto

järjestelml1ä, joks sisältää tietoja vesivarojen määrästä, laadus

ta ja käytöstä. J!irj steinkin ui no ii Ts is osia ovat erilaiset ATK—
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tiedostot, kuten vedenkorkeus-, virtaama-, vedenlaatu-, ympäristö-,

myrkky- ja biorekisterit.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, Suomen kaupunkiliiton ja

Merentutkimuslaitoksen kanssa on yhteistyösopimukseen perustuvaa

yhteistyötä. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston (SITRA)

kanssa on oltu yhteistyössä mm. Teollisuuden jätevesiprojektin puit

teissa.

Vesientutkimuslaitoksen kansainvälisen yhteistoiminnan merkitys ja

laajuus on jatkuvasti lisääntynyt. Yhteistoimintaa harjoitetaan mm.

Kansainvälisen hydrologisen ohjelman (IHP), Taloudellisen yhteis

työn ja kehityksen järjestön (OECD), Euroopan teknologjayhteistyön

(COST 68) ja Nordforskin puitteissa. Lisäksi on useiden maiden kans

sa vilkasta kahdenkeskistä tutkimusyhteistoimintaa, josta erityi

sesti on mainittava Suomen ja sen naapurimaiden välinen tieteellis

teknillinen yhteistyö.

Vesihallitus on Suomen Standardisoimisliiton toimialayhteisö ja

standardisoimistoiminnan puitteissa on vesientutkimuslaitos ollut

yhteistyössä Kansainvälisen Standardisoimisjärjestön (ISO) ja Poh

joismaisen Standardisoimisjärjestön (INSTA) kanssa.

Yksityiskohtainen selostus vesientutkimuslaitoksen toiminnasta

vuonna 1979 esitettiän seuraavassa toimistoittain.
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2. H Y D R 0 L 0 G 1 A N T 0 1 M 1 5 T 0 N T 0 1 M 1 N T A

VUONNA 1979

2.1 YLEISTÄ

Hydrologian toimiston henkilökunta oli vuoden 1979 aikana keski

määrin 56 henkilöä. Noin 84 % resursseista k!Iytettiin perinteiseen

hydrologiseen havaintotoimintaan, jonka ylläpitämistä varten oli

myös palkattu 710 kentt?thavaitsijaa. NMiden lisäksi oli yksityisten

palkkaamina 280 henkilöä. Vuoden lopulla vedenkorkeushavaintoja

tehtiin n. 600 asemalla, virtaaman havaintopaikkoja oli 330 ja sa

deasemia 180. Tämän lisäksi y).läpidettiin suppeampia havaintoverkko

ja: lumipeitteen linjamittaus (170 aseraa), routa (89), pohjavesi

(103), jäänpaksuus (73), sadeveden laatu (39), pintaveden lämpötila

(54), astiahaihdunta (20), maankosteus (54), syvMnveden ]Ämpötila

(6) ja järvihaihdunta (4). Kokonaisvaltaisempaa tutkimustoimintaa

varten oli toiminnassa 57 pientä hydro]ogista aluetta monipuolisine

havaintoverkostoineen.

Vuoden 1979 aikana valmistui 6 uutta limnigrafiasemaa.

Mittaus— ja tarkastustöihin eri vesistöalueilla käytettiin 1 410

miestyöpäivää. Virtaan.amittauksia tehtiin 384 kpl. Virtaustutki

muksia tehtiin kuudessa eri kohteessa: niihin käytettiin yhteensä

50 kenttätyöpäivää.

Palvelutoimintaan käytettiin toimiston resursseista n. 8 %. Palve

lutoiminnassa oli painopiste virtaustutkimuksissa. Päijännetunnelin

vaikutusta pohjavesioloihin tutkittiin edelleen. Kolmella voimalai

toksella tehtiin kalibrointimittauksia.

Varsinaiseen tutkirnustoimintaan käytettiin resursseista n. 8 %.

Tutkittiin mm. järvien lämpötilaoloja, vertailtiin lumen sulanta

malleja, selvitettiin ilmaston vaihteluiden ja ihmisen toiminnan

(lähinnä metsäojitusteri) vaikutusta hydrologiaah, laskeuman vaiku

tusta pohjaveden laatuun sekä kehitettiin lumen vesiarvon lentoko

neesta tapahtuvaa mittausmenetelmäti.

Havaintoaineistoa ja ii:ittaustuloksia on toimistossa käsitelty käy—
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tännöllisiä ja tieteellisiä tarkoituksia sek!t toimistolta pyydettyj1

selvityksiä varten. Vedenkorkeuden ja virtaaman päivitt’tisi arvoja

sisältäviä vuosiyhdistelmiä on toimitettu 2 377 kpl, joista valtion

laitoksille 2 065 kpl. Jäljennöksiä ja piirroksia on annettu 227 kpl,

joista valtion ja kuntien laitoksille 152 kpl.

Hydrologiset rekisterit sisältävät 28 000 vedenkorkeuden havainto

asemavuotta ja 10 500 virtaaan havaintoasemavuotta.

Vesistäalueiden sateen aluearvoja on toimitettu såännöllisestl kuu

kausittain 19 vesivoimalaitokselle ja -yhtiölle. Tåmfl palvelu kat

taa 84 valuma-aluetta, yhteensä 248 095 km2, eli 74 % maamme pinta

alasta. Hydrologista kuukausitiedotetta on jaettu kuukausittain

noin 400 kpl. Vesientutkimus)aitoksen julkaisuja -sarjassa ilmestyi

yhteenveto virtaamanmittauksista vuosina 1961-1975 sek vedenkorkeu

den aikakäyriä ja pysyvyyskflyri sisfltflv’ julkaisu.

fLydrologisia tietoja on lisäksi annettu julkisuuteen sanomalehtien,

yleisradion ja television väiityksel1.

Hydrologian toimiston kirjaston nidosm4rt! oli vuoden 1979 lopussa

35 000 nidettL.

Vuoden 1979 aikana suoritettiin jirvien syvyyskartoituksia 22 kunnan

alue11a. Työt suoritettiin piåasiassa vesipiirien vesitoimistojen

toimesta työllisyysvaroilla.

Vesipiirit osallistuivat myös hydrologian toimiston havaintoverkko—

jen kunnossapito- ja rakentamistoimintaan sekä hydrologisten mittaus

ten suorittamiseen.
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2.2 JULKAISUTOIMINTA

Forsius, J. Vedenvaihdunnan arvioiminen Vesitalous 1/79
virtausmittausten perusteella

Hyvärinen, V. Suora oja - mutkikas vaikutus Pellervo VII/79

Kuusisto, E. Vuoksen vesistön jääolot tel- TVH, vesitieosasto
vina 1960/61—19714/75

Kuusisto, E. Jäällä on lunta ja vettt Kalamies 3/79

Kuusisto, E. Suomen lähteet Kalamies 2/79

Kuusisto, E. Vesistöjen säännöstely - oli- Rakennusteknilkka 14/79

vatko vanhat sittekin vii
saampia?

Kuusisto, E. Höytiäisen hurja lasku Helsingin Sanomat
22.7.1979

Kuusisto, E. Lumipunnituksia vuosittain Yhteishyvfl 8/79
25 000 kappaletta

Kuusisto, E. Kuinka kuumissa vesissä uit? Apu 22/79

Kuusisto, E. Saimaan kanävan jääolot ja TVH, vesitieosasto
veden lämpötila talvina
1969/70—1978/79

Kuusisto, E. Rannikkoalueen jääolot fl- TVH, vesitieosasto
lillä Porkkala-Viipuri

Kuusisto, E. Suomen jflrvien syvyyssuh- Kalamies 10/79
teista

Kuusisto, E. & Vuotuisten ylivirtaamien ja— Vesitalous 2/79
Leppäjärvi, R. kauniista Suomessa

Kuittinen, R. Vesihallinto sisävesiemme Rakennustekniikka 6/79
kartoittajana

Kuittinen, R. & Aircraft Gamma-ray spectro- Workshop on remote
Vironmäki,J. metry in snow-water equival- sensing of snow, Norja

ent measurement

Reuna, M. Vedenkorkeuden aikakäyriä VL:n julkaisuja 33
ja pysyvyyksiä

Sarkkula, J.. Virtausmittauksista vesira- Vesitalous 1/79
kennus- ja vesiensuojelutöi
den yhteydessä

Soveri, J. Om tillfälliga variationer i Geokjemisk Symposium,
kvicksilverhalten 1 grund- Norja
vattnet 1 bstra Finland

Soveri, &
0

Elohopea sade Tammi
Nuorteva, P.



9.

Virtanen, M. & The wind-induced oiraulation Nordic Workshop on Lake

Forsius, J. & ot Lake PyhItjtirvi near Tan- Dynamics, Norja

Sarkkula, J. pere

Virtanen, M. & The ice-covered oireulation Nordic Workshop on Lake

Forsius, J. & in Lake Pyh1jtrvi near Tar’- Dynamios, Norja

Sarkkula, J. pere

Virtanen, M. & Measured and modelled Aqua Fennica

Forsius, J. & currents of a lake Vol. 9

Sarkkula, J.
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2.3 ULKOMAISET KOKOUS-, OPINTO- JA TUTKIMUSMATKAT

Forsius, J. Innsjders dynamikk
Lillehammer 28. —30.3.1979

Hyvärinen, V. Fortbildningskurs för hydrologer, SMHI
Norrköping 29.1.1979

Hyvärinen, V. International Symposium on Specific Aspects of
Hydrological Computations for Water Projects
Leningrad 3.—7.9. 1979

Kuittinen, R. Workshop on remote sensing of snow and soil
moisture by nuclear techniques
Voss, Norja 22.—29.4.1979

Kuusisto, E. Workshop on operation of multiple reservoir systems
Jodlöwy Dwor, Puola 28.5.-1.6.1979

Lemmelä, R. Osallistuminen pohjoismaisten hydrologisten tutki
musyhteisöjen kokoukseen
l2.—lI.2.l979

Lemmelä, R. Työskentely Hydrologian laitoksessa
Wallingford 25.3.-28.6.

Lemmelä, EI. Kohynon kokous
Trosa U.—5.7.l979

Perälä, J. Seminar om Evapotranspiration
Kööpenhamina 21. —23.11.1979

Seuna, P. Nordiskt NRB (Northern Research Basin) och snö
hydrologimöt e
Uppsala 14.—5.4.1979

Seuna, P. State of the art in the transposable watershed
modeling
Quebec City, Kanada 1l.—15.6.1979

Seuna, P. Forest Experiment Station Coweeta Hydrological
Laboratory Franklin, N.C.
Southeastern 18.6.1979

Soveri, J. Nordisk geokjemisk Symposium
Äs, Norja lt—16.2.1979

Soveri, J. IHP Fag 8 työryhmän kokous
Uppsala 27.—28.3.1979

Soveri, J. UNESCO:n IHP-projektin 3.6 työryhmän kokous
Dortmund, Saksa 7. -12.5.1979

Soveri, J. Post graduate training course on groundwater
tracing techniques
Graz, Iti1va1ta 27.8.—29.9.1979

Vehviläinen, B. Valunnan 1askentamenete1nt
Moskova 8.6.—1o.8.1979
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2. U TUTKIMUSPROJEKTIT

HAVA INTOTO .1 MI NTA

001 Sadanta ja lumipeitteen vesiarvo

FM Jaakko Perält

Sadannan ja lumipeitteen vesiarvon aluearvojen laskemista jat

kettiin käyttäen hyväksi ilmatieteen laitoksen ylläpit1mi?i ase

mia sekä vesihallituksen omia asemia. Aluearvoja julkaistiin

kuukausitiedotteessa, sekä antamalla niitä suullisesti tai kir

jallisesti tietojen tarvitsijoille. Vuosikirjatiedot sadannasta

ja lumipeitteestä vuosille 1976 ja 1977 valmistuivat.

Sadantaa mitattiin 650 asemalla, joista 180 oli hydrologian toi

miston ylläpitämiä. Lumipeitteen linjamittauksia tehtiin 170 ase

malla. Lumipeitteen jatkuvaksi seuraamiseksi toimi 50 asemaa.

Sadannan aluearvojen laskeminen atk:lla ei edistynyt suunnitel

lulla tavalla. Tuotantoajoihin pätlstäLin vasta vuonna 1980.

002 Vedenkorkeushavainnot

FK Marja Reuna

Projekti on jatkuva. Vedenkorkeushavaintoverkko käsitti vuoden

lopulla 601 havaintoasemaa, joista. hydrologian toimiston asteik—

koja 219 ja hydrologian toimiston piirtäviä vedenkorkeusmittarel

ta 125 sekä yksityisten ylläpittmiä asemia kaikkiaan 257. Vuoden

1979 aikana ttiydennettiin verkostoa yhdellä asteikolla ja kuudel—

la limnigrafilla, joista osa korvasi jo aiemmin toimineita as—

teikkoja.

Jatkettiin edellisen vuoden tapaan vesipiirien kanssa yhdessä

havaintoasemien kunnostusta ja rakentamista.

Kolmen asteikon nollapiste liitettiin valtakunnalliseen tarkka

vaaitusverkkoon. Vedenkorkeustietoja j ulkaistiin kuukausitiedot

teissa. Havaitsijoiden palkkioiden maksatus siirrettiin tieto

koneella tapahtuvaksi.
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003 Virtaamahavainnot

PK Veli Hyvärinen

Uusia purkautumiskl4yrifi otettiin käyttöön 1 ja valmisteilla oli 11.

Päivittäisiä virtaamahavaintoja tilastoitiin n. 330 asemalta, jois

ta 140 oli vesivoimaloita tai patoja, lopuissa luonnonuoman mttt!

räävä poikkileikkaus. PurkautumiskLyrien tarkistamiseksi ja jää

redukointia varten tehtiin 384 suoranaista virtaamamittausta.

Tuloksia julkaistiin Hydrologisessa kuukausitiedot1eessa ja val

misteltiin julkaistavaksi Hydrologisessa vuosikirjassa. Vuosien

1961-75 virtaamanmittauksista ilmestyi yhteenveto Vesientutkinus

laitoksen julkaisuna n:o 31.

Erityinen talvimittauksiin soveltuva siivikkotanko kehitettiin

myös muuta kalustoa kehitettiin.

004 Pienten alueiden hydrologiset havainnot

TkL Pertti Seuna

Pienten hydrologisten alueiden tutkimusten tarkoituksena on selvi

tellä erityisesti valuntaa maa-alueelta. Tuloksia voidaan käyttää

ja on käytetty hyväksi mm. hydrologisen kierron fysikaalisten

prosessien tutkimiseen, valwra-alueilla tapahtuvien luonnollisten

tai ihmistoiminnan aiheuttamien muutosten hydrologisten vaikutus

ten selvittämiseen, hydrologisten ennusteiden kehittämiseen,

suunnittelu- ja mitoitusarvojen aikaansaamiseen, sekä havainto-

sarjojen jatkamiseen vertailuvesistön tai mallien avulla.

Mittapadoin ja limnigrafein varustettuja pieniä hydrologisia

tutkimusalueita oli vuoden 1979 lopussa 57. Alueilla suoritettiin

havaintoja noin 90 tavallisella ja 50 piirtävällä sademittarilla,

47 lwni- ja routalinjalla, 10 piirtävällä lämpömittarilla ja 11

pyranometrillä. Havaintojen rutiinikäsittelyn yhteydessä lasket

tiin vuorokausi-, kuukausi- ja vuosivalumat valuma-aluelttain ja

tulokset lähetettiin ennakkotietoina vesihallinnon yksiköille.

Tarkistetut tulokset julkaistaan hydrologisessa vuosikirjassa.
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Vuoden aikana valmistui metsäojituksen pitk1aikaisia vaikutuksia

käsittelevä trenditutkinus, joka kuitenkin julkaistaan vasta

kesällä 1980 Suomessa pidettävfln kansainvälisen kokouksen yhtey

dessä. Tämän kokouksen, joka läheisesti liittyy pienten alueiden

hydrologisiin tutkimuksiin, valmistelu käynnistyi vuoden aikana

täydellä teholla, ja muodostikin merkittävtn resurssitarpeen pien

ten alueiden toiminnan puitteissa.

Vuoden alussa valmistui yhteistyössä ilmatieteen laitoksen kanssa

atk-laskentajärjestelmä, jonka avulla voidaan laskea pienten alu

eiden aluesadanta vuorokausiarvoina. Järjestelmän avulla lasket

tiin vuorokautiset aluesadannat vuosilta 1970-1976, joiden sade-

tiedot ovat ilmatieteen laitoksen saderekisterissä.

Vuoden lopussa alettiin kehittää pienten alueiden valumatietojen

tallennusjärjestelmää, jolla vuorokautiset valumatiedot voidaan

tallentaa atk-rekisteriin myöhempää käyttöä varten.

005 Haihduntahavainnot

FM Jaakko Perälä, LuK Jukka Järvinen

Haihduntaa mitattiin Class-A -astioilla entiseen tapaan. Asemia

oli toiminnassa 20, joista suurinta osaa ylläpiti maatalouden

tutkimuskeskus. Tuloksia julkaistiin kuukausitiedotteessa. Tuo•

sikirjaan 76—77 toimitettiin ao. taulukot.

Järvihaihduntatutkimuksia jatkettiin avovesikaudella 1979 Säkylän

Pyhäjärvellä, Lammin Pääjärvellä, Tuusulanjärvellä ja Lokan Te

kojärvellil. Kaikilla eri järvilU( käytettiin erilaisia menetel

miä samanaikaisesti.

Järvihaihduntatietojen käsittelyä ei ole voitu pitää ajan tasalla

009 Maa- ja pohjavesi, routa

P1 Jouko Soveri

Pohjavedenkorkeuden havainnointia on tehty TVL:n havaintopisteis
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sä v. 1962 alkaen n. 50 paikassa. Tulosten yhteenvedot suorite

taan hydrologian toimistossa. Tuloksia julkaistaan mm. hydrolo

gisessa kuiikausitiedotteessa ja vuosikirjassa.

Vesihallituksen pohjavesiasemaverkko, mik?5 k!Ssittt5li 54 tutkimus-

asemaa, valmistuu v. 1980 aikana. Pohjavesiasemaverkon tuloksia

tullaan julkaisemaan v. 1980 mm. vuosikirjassa sekä vesientutki

muslaitoksen julkaisuja -sarjassa. Tietojen käsittelyä kehitet!Vtn

atk: lie mm. maankosteusmittauksien sekä pohjaveden korkeustieto

jen osalta. Pohjavesianalyysit on viety v. 1978 alusta vedenlaatu

rekisteriin.

Routahavaintoprojektin puitteissa toimi 37 routa-asemaa, jotka

on varustettu kiinteillä metyleenisiniputkilla. Asemaa kohti on

3-6 putkea ja ne on sijoitettu wetsän, aukealle maalle ja suolle.

Havaintoja tehdään joka 10. pMv routakauden alettua. Keväällt

sulamiskaudella routahavainnot tehdflt4n joka 5. päivä. Tietoja

julkaistaan mm. kuukausitiedotteessa ja vuosikirjassa. Vuosien

1955—1975 routatulokset on julkaistu vesientutkimuslaitoksen jul

kaisuja -sarjassa n:o 20.

010 Vesistöjen jätI- ja l!impötiiahavainnot

Limnologi Lauri Haverinen

Jäämittauksia tehtiin perinteelliseen tapaan 73 asemalla. Tor

nionjoella oli lisäksi 1 erikoi smittausasemaa. Jäänpaksuusmittauk

set tehdään kahdesti kuukaudessa.

Jokaiselta vedenkorkeusasemalta pyrittiin saamaan jäätymis- ja

j äänlähtöaj at.

Pintavesien lämpötilaa mitattiin 54 havaintopaikalta ja syvän-

veden lämpötiloja 6:lla asemalla. Syvänveden lämpötilojen mäi

räämiseksi saatiin lisää 2 Hydrolab-termistoria, jotka suuresti

helpottavat työtä. Veden lämpötilan jatkuvaksi seuraamiseksi oli

käytössä 1 piirturi. Tietoja julkistettiin kuukausitiedotteessa,

radiossa ja lehdistössä. Vuosikirjaa 1976—77 varten laadittiin

asianomaiset taulukot.
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011 Hydrologisten havaintoverkkojen edustavuusselvitys

FK Veli Hyv’irinen

Hydrologisten havaintoverkkojen täydent!4mistfi jatkettiin yhteis

työssä vesipiirien kanssa. Vedenkorkeus- ja virtaamaverkostojen

osalta saatettiin alustava selvitys loppuun. Edustavuusselvitys

jatkuu havaintoverkoittain projektien 001-010 puitteissa. Työhön

on tarkoitus liittPi vesioikeudellisten lupaehtojen inventointi

sekä uusien hankkeiden seuranta suunnittelu- ja lupaehtovaiheessa.

020 Sisävesien syvyyskartoitus

DI Risto Kuittinen

Vuoden 1979 aikana voitiin syvyyskartoituksia tehdM kaikissa ve

sipiireissä, kun työllisyysvaroja saatiin myös Helsingin ja Turun

vesipiirien vesitoimistojen käyttöön.

Kartoitustöitä tehtiin p’äasiassa seuraavien kuntien alueilla:

Forssa, Tammela, Vehmaa, Parkano, Virrat, Taipalsaari, Suomennie

mi, Kangasniemi, ilirvensalmi, Pertunmaa, Keitele, LeppMvirta,

Ilomantsi, Juuka, Alajärvi, Haapajiirvi, Kuusamo, Taivalkoski, Kuh

mo, Sotkamo, Kemijärvi ja Rovaniemen maalaiskunta.

Valmiita peruskarttalehden ne1jPnneksi oli vuoden lopussa 789

kappaletta, minkä lisäksi kentttyöt oli tehty 340 neljänneksen

alueella. Maanmittaushallituksen peruskartoille oli piirretty

vesihallinnon mittaamia syvyystietoja 479 peruskarttalehden nel

jänneksen alueelta. Myyntiin nämä lehdet saadaan vuoden 1980 ai

kana.

022 Hydrologinen vuosikirja ja kuukausitiedote

FK Veli Hyvärinen

Vuosien 1976-1977 hydrologinen vuosikirjä valmistui painokuntoon.

Hydrologisia kuukausitiedotteita (t...6 sivua) toimitettiin ja

painettiin kuukausittain. Tiedotetta levitettiin kotimaahan

l2x350 kpl ja ulkomaille l2x50 kpl, yhteensä siis 4 800 kpl.
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Vesitilannetiedotteita tiedotusvflineille toimitettiin 7 kpl

(6 2 sivua).

024 Hydrologiset rekisterit

LuK Juhani Henttonen

Vedenkorkeuden ja virtaaman päivittäiset havaintoarvot tallennet

tim kuukausittain magneettinauhoille. Hydrologian toimistoon

saapuneet havaintotiedot lävistettiin reikäkorteille, joilta

tiedot vietiin magneettinauhoille. Kuukausittain suoritetun päi

vityksen yhteydessä suoritettiin tietojen korjausta ja interpo

lointia sekä vedenkorkeuksien kääntämistä virtaamiksi purkautu

mistaulukkorekisterin avulla. Lisäksi ajettiin kuukausittain ra

portit havaintotiedoista ja kerran vuodessa suoritettava vuosi

yhdistelmien ajo.

Edellä selostetun rutiinitoiminnan lis!ksi rekistereitä kelytet

tim virtaaman ja vedenkorkeuden tilastoanalyysien laskemiseen.

Rekisterit sisältävät 28 000 vedenkorkeuden havaintoasemavuotta

ja 10 500 virtaaman havaintoasemavuotta.

Rekistereitä säilytetiän valtion tietokonekeskuksessa, miss?! myös

tietokoneaj ot suon tetaan.

027 Vedenkorkeushavaintoaineiston ti lastoanalyysi

FK Marja Reima

Vedenkorkeushavaintoaineiston tilastoanalyysin toinen osa ilmes

tyi painosta. Kirja käsittää vedenkorkeuden aikakäyniä, äfliriarvoja

prosenttipisteineen sekä vedenkorkeuden pysyvyyskäyriä kaikkiaan

89 vedenkorkeusasteikon havaintoai nei stosta.

Vedenkorkeushavaintoaineiston kolmas tilastoanalyysi käsittää kesä-

ja talvialivedenkorkeuskausien toi stumisaikakäyniä sekä vuotuisen

ylivedenkorkeuden toistumisaikakflyri 9. Toi stumiskäyrien piirtämi

seksi tarvittavat taulukot tu]ostettiin tietokoneella.
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PALVELUTO IMINTA

023 Kalibrointilaitoksen käyttö

DI Markku Puupponen

Vuoden aikana kaiibroitiin kaikkiaan 38 siivikkoa, joista 22 oli

hydrologian toimiston, 8 vesihallinnon muiden yksiköiden ja 8

vesihallinnon ulkopuolisten.

Hydrologian toimistossa kehitettyjen virtaaman kahluumittauksis

sa käytettävän siivikon tukitangon ja jPtmittauksissa käytettävän

kääntyvän siivikkotangon padotusvaikutuksia tutkittiin mittasarjo

jen avulla. Tukitangon kehittmisessti pät!dyttiin mittausten avul

la malliin, joka ei muuttanut vakiokaluston padotusominaisuuksia.

Kääntyvän siivikkotangon aiheuttamat, tosin vähäiset virtausvas

tuksen muutokset huomioitiin niille laadittujen kalibrointikäy

rien avulla.

028 Tilaustyöt

Hydrologian toimisto pyrkii mahdollisuuksien mukaan suorittamaan

ulkopuolisten tilauksesta toimiston toimialaan liittyviä tutki

muksia ja erillisselvityksiä. Näistä mainittakoon virtaamatutki

mukset, sade- ja lumihavaintojen toimittaminen voima- ja vesilai

toksille, voimalaitosten kalibroinnit, pohjavesihavainnot ja eril

listietojen toimittaminen jo olemassaolevasta havaintoaineistosta.

Seuraavassa lähempiä tietoja vuoden 1979 aikana toimitetuista

tilaustöistä.

02802 Kokemäenjoen suualueen virtaustutkimukset

FK Timo Huttula

Selvitettiin pohjanläheisten virtausten riippuvuutta tuulista ja

vedenkorkeusvaihteluista Mäntyluodon, Kaijakarin ja Säpin väli

sellä alueella. Tutkimus liittyy Turun vesipiirin vesitoimiston

tutkimukseen, jossa on selvitetty jätevesien kulkeutumista ja

niiden vaikutusalueen laajuutta Mäntyluodon edustalla.



Todettiin mm,, että tuulelle vastakkainen polijavrtaus rantaa

kohti, josta aiheutuu kumpuamisi1m5 rannan iheisyydess, on

voimakkainta koillistuule]la. 1umpuamista aiheuttavien tuulien

yhteenlaskettu osuus on pitkäaikaisen tuulijakauman mukaan n. 20 %.

02803 Vanajaveden virtaustutkirnukset

FK Juha Sarkkula

Selvitettiin Viidennumeron salmen ilmastuksen vaikutusta Valkea

koskelta Vanajansell1e tapahtuvaan virtaukseen jäpeitteen aikana.

Ilmastus oli käynnissä tammikuun puolivlistä jäiden lähtöön saakka

ja se näytti mittausten mukaan pienentäneen VanajanselEille menevää

virtaamaa n. 70 % verrattuna siihen, että ilmastus ei olisi ollut

käynnissä.

028l Tärännön virtaamatutkimukset

DI Markku Puupponen

Hydrologian toimiston ja uotsin SMHI:n yliteistyötutkimus Tärän

nön bifurkaation virtaaman jakautumisesta valmistui vuonna 1978.

Virtaamasuhteiden seuranta jatkuu vuosittain suoritettavilla,

vuonna 1979 käynnistetyi1lt virtaamanrittauksilla sek harvemmin

toistuvilla ilmakuvauksilla ja bifurkaatioalueen syvyyskarttojen

tarkistusluotauksilla. Vedenkorkeutta bifurkaatiokohdan yläpuo

lella ja molemmissa sen alapuolisissa haaroissa seurataan jatku

vasti rekisteröivillä mittareilla. rsinainen tutkimusprojekti

lakkautettiin.

02815 Kemin edustan virtaustutkimukset

FK Juha Sarkkula

Tutkimusten tarkoituksena on selvitt4 Kemin edustan virtaussuh

teita perustietojen saamiseksi vesistön käyttösuunnitelmia varten.
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Virtauksia mitattiin kuudefla rekisteriivMlP’ mittarilla syys—

kesällä n. 1,5 kuukauden ajan. ‘1ittaurtulosten ja numeerisen

virtausmallin avulla selvitettWn jitevesien kulkeutumista ja

sekoittumista. Tulokset valmistuvat vuoden 1980 aikana.

02816 Sade- ja lumihavaintojen toimittaminen voima- ja vesi

laitoks ille

FM Jaakko Perälä

Sadannan ja lumipeitteen vesiarvon aluearvoja toimitettiin pro

jektin puitteissa 19 yksityiselle tilaajalle, joiden joukossa

ovat kaikki suurimmat vesivoimalaitoksia omistavat yhtiöt. Sa

moja arvoja toimitettiin myös vesihallituksen teknilliselle

osastolle ja vesipiireille. Kaikkiaan tietoja annettiin 81i:tq

alueesta, jotka käsittivät 2118 095 km2 eli 74 % Suomen koko

pinta-alasta. Sadannan arvot m14?iritettiin 5 päivän välein ja lumi

peitteen vesiarvot kahdesti kuukaudessa. Laskelmien pohjana oli

vat 150 sadeaseman tiedot sekt! projektien 001 ja 004 puitteissa

toimivat lumilinja-asemat.

02817 Päijännelinjan pohjavesihavainnot

FL Jouko Soveri

Pohjavesihavaintojen tarkoituksena on selvittää sekä Päijänne

tunnelin että tunnelityön vaikutus ympäristön pohjavesioloihin

lähinnä linjan vaikutuspiirissä olevien kaivojen ja vedenotta

moiden kannalta. Linjalla on kortistoitu 850 kaivoa 400-2 000 m

leveällä vyöhykkeellä. Mittauksia on tehty 1967 maaliskuusta läh

tien; niitä tehdään noin 100 kaivossa kerran viikossa, 37 ha

vaintoputkessa kerran kuukaudessa sekä muissa kaivoissa 2-4 ker

taa vuodessa. Edellä mainittujen lisäksi on vertailuarvojen saa

miseksi kaksi erillistfl havaintoaluetta linjan vaikutusalueen

ulkopuolella, Lammilla ja Tuusulassa. Pohjavesihavaintojen lisäksi

vertailualueilla on tehty mm. sade-, lumi-, röuta- ja maankosteus

mittauksia sekä tavanomaiset ilmastohavainnot. Tutkimustuloksia

on käytetty toistaiseksi lausuntojen antamiseen.
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02820 Pienet tilaustyöt

DI Markku Puupponen

Pieniä tilaustöitä tehtiin 5 ja niiden yhteinen laskutus oli

16 300 mk. Kolme suurinta työti’, jotka.muodostivat miltei koko

laskutuksen, käsittivät virtaamanmittauksia kentällä sekft tu

losten käsittelyä.

Ähtävän Sähkö-Voima Oy:n Värnån vesivoimalaitoksella tehtiin

7 mittauksen sarja laitoksen pätlkoneiston virtaamak%yrLstöjen

määrittämiseksi. Viatek Oy:n tilauksesta mitattiin virtaamia

Mäntän viemäriverkossa osana verkoston vuotoja selvittävPL tut

kimusta. Suomen Sokeri Oy:n hoitamalla Humaljärven säännöstely

padolla tehtiin 3 mittausta padon purkautumiskflr&stöjen tarkis

tamiseksi.

02824 Porvoonjoen latvaosien virtaamien se1v1ttminen

PM Oleg Zaitsoff

Helmikuussa Kukonkoskelle asennettiin limnigrafi toimimaan Lahden

kaupungin asettaman vedenkorkeusmittarin rinnalle. Jatkettiin

virtaamanmittauksia Kukonkosken purkautumiskäyrän saamiseksi .Ve

denkorkeushavaintoj en ja suoranaistpn virtaamanmittausten avulla

laadittiin Kukonkosken likiml4ärtiisten päivittäisten virtaamakes

kiarvojen vuosiyhdistelmä vuodelle 1979.

02834 Mäntän alapuolisen vesistön virtaustutkimukset

FK Juha Sarkkula

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka suuri osa

Mäntänlahdelle tulevasta jätevesikuormituksesta kulkeutuu Kuore

vedelle ja miten kulkeutumista voidaan rajoittaa.

Tutkimuksessa käytettiin rekisteröiviä virtausmittareita ja mate

maattista virtausmallia sekä seurattiin veden laatua.

Vuorokausisätinnöstelysttl johtuen n. 65 % Mäntänlahdelle tulleestz
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kuormituksesta kulkeutui nittausjakson aikana virtausten nukana

Kuorevedelle. Paluuvirtauksen mukana tuli täst!i runsas puolet ta

kaisin, jolloin Kuorevedelle jäi n. 30 % M!intflnlahdelle tullees

ta kuormituksesta.

Paras tapa rajoittaa Kuorevedelle menev?M4 virtausta on rakentaa

pohjapato tai penger Mäntänlahden ja Kuoreveden vliseen salmeen.

Virtaus Kuorevedelle loppuu, kun salmen poikkileikkausalaa pie

nennetään nykyisestä 275 m2:st n. 70 % eli 80 m2:iin.

02837 Puntarikosken voimalaitoksen vesimt1rien tarkistus—

nittaukset

DI Markku Puupponen

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n Puntarinkosken vesivoimalaitoksen

virtaamakäyrästöt tarkistettiin voimalaitoksen alakanavassa teh

tyjen virtaamanmittausten avulla. Mittauksia tehtiin 6 ja ne kat

toivat laitoksen koko tehoalueen. Mittausten aikainen koneteho

vaihteli välillä 2...7 MW ja virtaama vastaavasti välillä

23...84 m3/s.

Mittaukset osoittivat, että vuoteen 1979 asti käytössä olleet

virtaamakäyrästöt antoivat kaikilla virtaamilla 10 % liian pie

niä arvoja. Yhtiön kanssa sovittiin tulosten korjaamisesta jat

kossa sekä laskettiin korjatut arvot taannehtivasti vuoden 1976

alusta lähtien.

02842 Hailuodon virtaustutkimukset

FK John Forsius

Tutkimuksen tarkoituksena on cllut selvittää Hailuodon ja mante

reen välisen altaan vedenvaihduntaa avovesikaudella Hailuodon

tiepengersuunnitelmaa silmälläpitäen. Jääpeitteisen ajan tutki

mus tehtiin vuonna 1978.

Vedenvaihdunnan selvittfimiseksi ja muutosten arvioimiseksi käy

tettiin rekisteröivHi virtausmittareita ja rnatemaattista virtaus—

mallia.
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Altaan läpivirtaukseksi saatiin nykytilanteessa keskimäärin

n. 600 m3/s. Suurimmat hetkelliset virtausnopeudet ovat nykyti

lanteessa tielinjan kohdalla eli altaan koillisessa salmessa

n. 180 cm/s.

Mikäli koillista salmea supistetaan 48 %, altaan l’4pivirtaus

vähenee keskimäärin 27 %. Mikäli supistus on 75 %, vedenvaihto

vähenee 45 %. Pengerrysvaihtoehdot tulisivat kasvattamaan salmen

virtausnopeuksia 10-15 %.

02845 Keski—Päijänteen virtaustutkimukset

FK Timo Huttula

Tutkimuksissa selvitetään Runko-PäijNnteen Lehtiselän ja Tiirin

selän välillä tapahtuvia virtauksia ja vedenvaihduntaa sekä niitä

aiheuttavia tekijöitä.

Virtausta mitattiin kuudella rekisteröivählä mittarilla avovesi

kaudella n. 1,5 kuukauden ajan. Tulokset valmistuvat kevNtIhl! 1980.

TUTKIMUSTOIMINTA

101 Oripään harjun pohjavesitutkimus

FM Oleg Zaitsoff

Jatkettiin havaintoja My11y1hteen tutkimusalueehla, joka k’tsit—

tää n. 6 km2 suuruisen, mittapadohla varustetun erillisen valuma

alueen harjutyyppisessä maastossa.

Pohjaveden pinnan vaihteluja seurattiin pohjavesilimnigrafin ja

34 pohjavesiputken avulla. Imeytymistä seurattiin 2 lysimetrin

avulla. Maankosteudet mitattiin kerran kuukaudessa 3 pohjavesi

ja 7 maankosteusputkessa. Sadehavainnot suoritettiin tavallisen

ja piirtävän sademittarin avulla. Taivehla kerran kuukaudessa

suoritettiin lumi linjamittauksiri. 11 kertaa vuodessa alueelta
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otettiin vesinäyte kemiallisia analyysejfl varten.

Sen lisäksi kolmesti pJiviiss havaittiin ilman lflmpötila ja kos

teus sekä jatkuvasti rekisterMtiiri 1’iwpötilavaihtelut termngra

fin avulla. Tuulimittarilla rekisteröitiin tuulen voimakkuuden

vuorokausikeskiarvot.

Marraskuussa aloitettiin havnintoaineiston esik’tsittely tieto

koneajoa varten.

102.1 Metsänparannustoimenpi teiden hydrologiset seuraus-

vaikutukset

TkL Pertti Seuna

Ihmistoiminnan hydrologisista seurausvaikutuksista voidaan tär

keimpänä Suomessa pitää metst4ojitusten ja muidenkin laajamittais

ten metsänparannustoimenpiteiden vaikutusten selvittämistä. Vuo

den 1978 alussa perustettiin työllisyysvarojen turvin Valtimon

ja Sotkamon kuntiin 6 koeaiuetta, joista neljäll!1 suoritetaan eri

laisia metsänhoitotoimenpiteitf kahden alueen toimiessa vertai

lualueina. Toimenpiteistä ja niiden aikataulusta on sovittu met

sähallinnon kanssa. Alueiden maastotekijät on selvitetty pisteit

täistä linja-arviota käyttäen 1978 ja 1979. Projektiin kuuluu

myös Ranualle 1976 perustettu a)uepari, jonka toimenpidealueella

suoritettiin metsäojituksia vuonna 1979.

102.2 Valuma-a]ueiden fysiografisten ominaisuuksien

selvittäminen

DI Risto Kuittinen

Valuma-alueitten fysiografisten ominaisuuksien kartoittamiseksi

jatkettiin inventointimenetelmien kehittämistä ja thtiin selvi

tyksiä maan etelä- ja lounaisosien vesistöalueiden fysiografi

sista tekijöistä.
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l02..3 Lumen vesiarvon irittaus gammasäteilyn’ avulla

DI Risto Kuittinen

Lumen vesiarvon mittauksia ns. f-wittausmenetel&tll k4sittele-

västä tutkimuksesta valmistui vuoden 1979 aikana loppuraportti.

102.4 Kansainvälisen hydrologikokouksen valmistelu

TkL Pertti Seuna

Kansainvälisen hydrologikokouksen valmistelu käynnistyi vuoden

1979 aikana täydellä teholla. Kokouksen aiheena ovat ihmistoimin

nan vaikutukset veden määrään ja laatuun erityisesti edustavien

ja kokeellisten alueiden tulosten perusteella. Järjestäjinä toi

mivat UNESCO, IAHS, Suomen Akatemian DiP-toimikunta ja vesihal

litus. Alustavia ilmoittautuwisia saapui noin 200 tutkijalta

yli 40 maasta. Esitelmiä kokoukseen hyv?(ksyttiin noin 80 liki

main 130 esitetystä.

106 Salaojituksen vaikutus vaiuntaan

TkL Pertti Seuna

Salaojituksen vaikutuksia valuntaan se1vitt1v!P tutkimusta jat

kettiin Vihdissä ns. Hovin alueella. Havaintoihin sisältyivät

virtaaman määrittäminen mittapatojen avulla erikseen pinta- ja

salaojavalunnan osalta, sadanta, lumen vesiarvo, roudan syvyys,

maan kosteus sektL veden laatu. Täh’In astisten havaintotulosten

perusteella laadittiin seltitys, joka julkaistaan kesällä 1980

Suomessa pidettävän kansainvälisen kokouksen yhteydessä. Tulok

sista voidaan alustavasti todeta seuraavaa: vuosivalunta lisään

tyi salaojituksen vaikutuksesta keskimLirin 15 %, kevätvalunta

12 %, kevät— ja kesäylivaluma pienenivt 4 % ja 36 %, talvi— ja

kesäalivalumat lisääntyivät yli kaksinkertaisiksi.
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107 Talvikauden laskeuman ja pohjaveden ainesuhteiden arv5oi-

minen lumitutkimusten avulla

PL Jouko Soveri

Tutkimuksessa on selvitetty talvikauden laskeuman sek pohjaveden

ainesuhteiden perustasoa sek’I arvioitu likaantumisen vuoroKaiku

tusta eri maaperä- ja ilmastoalueilla. Laskeuma-arviot perustu

vat lumitutkimuksiin. Tutkimuksessa ki innitetättn erikoista huomi

ota raskasmetalleihin (Hg, Cd, Pb, Cn, Zn ja Cr). Tutkimus vai

mistunee v. 1980 aikana ja julkaistaan vesientutkimuslaitoksen

j uikaisusarj assa.

117 Virtaamaoojen kehitys Suomessa

FK Veli Hyvärinen

Vuoden aikana valmistui mm. kesä- ja talvivirtaamien pitkflaikai

sia vaihteluja kuvaavat analyysit. Nimti osoittavat hei&Ikuun

virtaamien pienentyneen ja maaliskuun virtaamien kasvaneen vii

meisten n. 50 vuoden aikana huomattavasti koko Etelä- ja Keski-

Suomessa. Tähän vaikuttavia syitä ovat ihmisen toiminnan vaikutus

(mm. sflnnöstely) ja ilmastotekijät.

Vuoden keskivirtaaman pitkäaikaisvaihteluita selvitettäessfl on

ilmennyt, että vuoroon vaihtelut ovat samansuuntaisia koko maas

sa vuoroon vastakkaisia varsin lähekkäisillttkin valuma-alueilla.

Analyyseistä on tehty kirjoitus kesällä 1980 Hanasaaressa pidettä

vään UNESCO:n ja IAHS:n symposiumi.in, jossa esitellään myös v.1978

tehdyt metsäojitusten vaikutuksia selvittävät analyysit.

Kyrönjoella sattuneiden kesätuivien analysointi aloitettiin.

119 Valuma-alueen aluetekijöiden vaikutus valuntakäyrän

luonteeseen

FK Matti Ekhoim

Vuoden 1979 aikana tutkimusalueiden mftärN nousi seitsemstI vii—
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teentoista. Alueittain kerättiin tiedot olennaisimmista valun

taan vaikuttavista tekijöistä: uomastosta, topografiasta, maa

perästä, maankäytöst5 ja sadannasta.

Tutkimuksen tilastomatemaattisena k!isittelymenetelmän!1 oli askei

tava lineaarinen regressioanalyysi ja aineisto saatiin käsitelty!

vuoden loppuun mennessä.

120 Säännöstelyn vaikutus jokien ji!äoloih4n

DI Markku Puupponen

Jäämittaukset, jotka alkoivat Oulun ja Kokkolan vesipiireissä

vuonna 1978 jatkuivat samassa laajuudessa (yhteensä 8 havainto-

pistettä). Uusina mittapaikkoina tulivat vuonna 1979 mukaan Vaa

san vesipiirin alueella olevat 5 havaintopistettä. Havaintoja

yhtenäistettiin havaintotiheyden, mittaustavan ja mitattavien

kohteiden osalta. Vakituisten mittapaikkojen edustavuutta tutkit

tiin samoissa vesistöissä tehdyin vertailumittauksin.

Mittapaikkojen sijaintia valittaessa kiinnitettiin erityist

huomiota siihen, että suunnitteilla oleVat hankkeet eivtlt toteu

tuessaan muuttaisi olosuhteita. mittapatkoilla. Havaintopisteet

tarkastettiin tässä suhteessa ja sovittiin eräist?t rakennushank—

keiden vaikutuksia selvittelevistil listimittauksista sekä yhden

mittapaikan vaihtamisesta ja sen vaatimista vertailumittauksista.

121 Suomen järvien lämpöolot

FL Esko Kuusisto

Aineisto käsittää noin 50 pintaveden lämpötilan havaintosarjaa

ja 8 lämpöluotaussarjaa jaksolta 1961-75. Järvien pintaveden

keskilämpötiloista on laadittu kartakkeet kesä-lokakuulta. Samoin

on tehty kartat, joista se1vi!4, kuinka kauan pintaveden lämpötila

pysyttelee keskimäärMsenä vuotena rajojen 5, 10, 15 ja 200C ylä

puolella. Esim. 15 °C rajalämpötilalle tämtin kauden pituus on

Etelä—Suomessa yli 90 d, Oulujoen vesistössfl 60—70 d ja Inarin

alueella 20-30 d.
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Lämpöluotausten perusteella on piirretty jokaiselle järvelle

lämpötilan vuotuinen kulku kaikilla syvyyksilUt. LisPtksi on &IL1-

ritetty mm. jäätyminen ja jtUinlähtö, vesipatsaan minimi- ja mak

similämpötilan sekä tasalämpöisyyden saavuttamisjen ajankohdat

ja näitä vastaavat lämpötilat. Esim. Pflflnteen Linnansaaren ha

vaintopisteessä (syvyys 70 m) tasaläwpöisyys saavutetaan keski

määrin 111.10., jolloin vesipatsaan låmpötila on 9,1 0C. Pielisel

lä Nurmeksen edustalla (35 m) vastaavat arvot ovat 18.9. ja

11,4 C ja Inarilla Nellimin vuonossa (40 m) 6.10. ja 6,8 °C.

122 Vuotuisten ylivirtaamien todennilköisyysjakaumista Suomessa

FK Raija Leppäjärvi

Tutkimuksessa sovitettiin kolmea todennäköisyysjakaumaa - Gumbelin

jakauma, lognormaalinen ja 2 parametrinen gamma-jakauma - 38 vir

taaman havaintopaikan havaintosarjoihin. Havaintopaikat valittiin

eri puolelta Suomea; niiden valuma-alueet vaihtelivat 160...29 450

km2 välillä ja järvisyysprosentti 0,0...26,4 % välillä. Havainto—

Jakson keskimääräinen pituus oli 52 vuotta. Jakaumien sopivuus

testattiin Kolmogorov-Smirnov -testillä ja testi osoitti, että

jakaumat sopivat kuvaamaan vuotuisia ylivirtaamia, koska 5 %:n

riskitasolla ei kriittisiä arvoja ylitetty. Jakaumien avulla las

kettiin ko. havaintopaikoille keskimäärin kerran 20 ja 100 vuo

dessa toistuvat ylivirtaama-arvot. Tutkimus julkaistaan vuoden

1980 aikana.
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3. VESITUTKIMUSTOIMISTON TOIMINTA

VUONNA 1979

3.1 YLEISTÄ

Vesitutkimustoimiston keskeisenä tehtävänä oli edelleenkin monita

hoisen vesistöjen seurannan rungon ylläpitäminen yhteistyössä vesi

toimistojen kanssa. Pääkohteita olivat virtapaikat (186 näytteen—

ottopaikkaa), syvänteet (164), rajavedet (5), rannikkoalueet (78),

pienet valuma-alueet (21), kasviplankton , jokien kuljettamat

ainemäärät (121) ja jäämäainepitoisuudet kaloissa ja muissa vesi

eliöissä (68).

Toimistossa ylläpidettävässä vedenlaaturekisterissä oli vuoden 1979

päättyessä tietoja 408 825 vesinäytteestä, jotka oli otettu 27 179

eri havaintopaikasta. Ympäristömyrkkyrekisteriin oli vastaavasti

kertynyt tietoja 14 000 ja biorekisteriin lähes 3 000 näytteestä.

Pakastettuna säilytettävien vesinäytteiden keruu saatiin päätökseen

kuluneena vuonna. Näytteistöissä oli vuoden lopussa 3 500 vesi- ja

900 kalanäytettä.

Toimiston muista keskeisistä edelleen jatkuvista tehtävistä on ennen

muita mainittava Itämerta ja sen lahtia koskeva monitahoinen kansain

välinen tutkkiusyhteistyö, Nordforskin koordinoima ja laajaan kansal

liseen yhteistyöhön perustuva projekti “Ekotoxikologiska metoder i

akvatisk miljö”, projekti metsien tehokkaan hyödyntämisen vaikutuk

sista veden laatuun, edelleen laajenemassa oleva selvitys sateiden

happamoitumisen seurauksista, veden laadun automaattinen tarkkailun

kehittämisprojekti sekä ekologisten mallien hyväksikäytön edistämi

nen.

Lukuisten lausuntojen ohella tutkimusten tuloksia julkaistiin v. 1979

kuluessa n. 30 julkaisussa.



Vesitutkimustoimiston henkilökunta v. 1979 lopussa ryhmitettynä

tehtäväalueittain:

akateemisen muita
loppututkinnon
suorittaneita

Seuranta, rekisterit, näytteistöt 1 1

planktontutkimus (myös mikroskopointi) 1 4

huuhtoutumista, luontaiselinkeinojen
vaikutusta ja yleensä hajakuormitusta
koskeva tutkimus 2

merta koskeva tutkimus 1

ympäristömyrkkytutkimus 1

sedimenttitutkimus 1

mikrobiologinen tutkimus 1

automaattiset vesistöasemat 1

vedenlaatumallit 1

2

11 7
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4 TUTKIMUS PROJEKTIT

Seurantatoiminta

150 Veden laadun seuranta virtapaikoilla

Apul.tutk. Väinö Malm

Virtapaikoilla seuranta on jatkuvaa. Vuonna 1979 havaintopaikkaverk

koon kuului 196 kohdetta.

Seurannan vuosien 1962-1977 tuloksia on käsitelty vesientutkimuslai—

toksen julkaisussa n:o 56 “Vesistöjen veden laadun muutoksista vuo -

sina 1962—1977”.

151 Veden laadun seuranta järvisyvänteillä

Apul.tutk. Väinö Malm

Järvisyvänteillä seuranta on jatkuvaa. Vuonna 1979 havaintopaikka

verkkoon kuului l61 kohdetta.

Seurannan vuosien 1965-1977 tuloksia on käsitelty vesientutkimuslai—

toksen julkaisussa n:o 56 “Vesistöjen veden laadun muutoksista vuo

sina 1962—1977”.

152 Veden laadun seuranta Suomen ja SNTL:n välisissä rajavesistöissä

Apul.tutkija Väinö Malm

Rajavesien veden laadun ja määrän tarkkailuaon suoritettu yhdessätutkimus
laboratorion sekä Kymen ja Lapin vesipiirien vesitoimistojen kanssa.
Vuonna 1979 seurantaa on suoritettu Hiitolanjoen, Vuoksen, Rakkolar

joen ja Nuorttijoen rajavesistöissä sekä Saimaan kanavalla (Jiustilan

sulku).

155 Meri- ja rannikkoalueiden tilan seuranta

MMK Terttu Melvasalo

Ohjelman mukaista seurantaa suoritettiin yhteistyössä Merentutkimus
laitoksen kanssa, joka huolehti avumeren havaintoj en teosta, Vesi

hallitus sai Merentutkirnus1a tok;eiLa sovittuj en referenssiasemien
havaintotulokset , Vee ipilrit hio uht ivat rannikon läheisten aluel—
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den havaintojen teosta noudattaen soveltuvin osin v. 1979 alkaneen

Itämeren maiden yhteisen seurannan ohjeita. Ohjelman mukaista hai

tallisten aineiden (PCB, DDT, raskasmetallit) mittaamiseksi otetta—

via pohjaeläinnäytteitä ei kuitenkaan kaikilta alueilta saatu.

Talviaikaisista seurantatuloksista valmistui kaksi julkaisua (Pitkä

nen 1979 ja Pitkänen ja Malm 1979).

Suomenlahtityön puitteissa osallistuttiin “ Suomenlahden kuormitus ja

tila” seminaariin, jonka tulokset julkaistaan Merentutkimuslaitoksen

julkaisusarjassa(no:2147 ).

Pohjanlahtikomitean työhön osallistuttiin useilla sektoreilla. Toi

minta 1979 sekä suunniteltu ohjelma vuodeksi 1980 ilmenevät vuosira

portista 7 (Kommitt6n för Bottniska viken 1980).

Itämeren kuormitusta koskevat yhteenvedot on valmistettu vesihalli—

tuksessa sekä Pohjanlahdelta että .Suomenlahdelta kuormitustyöryhmissä

sekä julkaistu englanninkielisinä. Projektin puitteissa osallistuttiin

useiden meri- ja rannikkoalueiden tilaa , tutkimusta,seurantaa ja me

netelmiä käsitteleviin toimintamuotoihin kuten mm.Itämeren merellisen

ympäristön suojelusopimuksen, ns. Helsingin sopimuksen (IC) ja sen

tieteellis—teknisen työryhmän (STWG) toimintaan. Näiden puitteissa

osallistuttiin mm. Itämeren tilaa koskevan arvion valmistamistyöhön

sekä Itämeren maiden keskeiseen biologisten menetelmien vertailutyö—

hön . Näistä tulokset valmistuvat vuonna 1980.

156 Veden laadun seuranta pienillä valuma-alueilla

MML Lea Kauppi

Seuranta on v. 1979 lähtien jatkunut 21 asemalla viidesti vuodessa.

Eri hajakuormituslähteiden merkitystä vesistöjen kuormittajina käsit

televä julkaisu on valmistunut (VL:n julkaisu 34). Myös muissa yhtey

ksissä on esitetty pienten valuma-alueiden havaintoihin perustuvia

tuloksia (Vesipäivä 1979; proj. 211).

169 Planktontiitkimukset

MML Pertti Ileiiioiivn
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Vuoden 1979 aikana tutkittiin mikroskopoimalla yhteensä 333 näytettä.

Näistä 90 kuului vuoden 1977 biomassatutkimukseen. Merinäytteitä tut

kittiin 43. Tutkimusohjelmiin kuulumattomia valvonta- ja muita vas

taavia näytteitä tutkittiin noin 50.

Vuoden 1971 biomassatutkimuksesta Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen

vesistöjen tulokset saatiin julkaistua ja muiden vesistöjen osalta

tulokset saatiin julkaisukuntoon . Vuosien 1963 ja 1965 biomassatut

kimusten aineiston käsittely valmistui vuoden loppupuoliskolla.

179 Rekisterit

179.1 Vedenlaaturekisteri

Apul.tutk. Väinö Malm

Vedenlaaturekisteriin lisätään kuukausittain vesipiirien vesitoimisto—

jen toimittamia wsistönäytteiden analyysituloksia. Päivityksen yhtey -

dessä tulostetaan kunkin sisäänvientierän täydellinen listaus. Joulu

kuussa 1979 rekisteri sisälsi tiedot 408825 vesinäytteestä, jotka oli

otettu 27179 eri havantopaikalta.

Vedenlaaturekisterin kopion saaminen vesihallituksen PDP-pientieto—

koneelle v. 1979 lisäsi oleellisesti vedenlaaturekisterin hyväksikäyt

töä. Rekisteriä hyödynnettiin useiden eri projektien tarpeisiin.

Vakiintuneen käyttännön mukaisesti tuotettiin myös v. 1979 veden

laaturekisterin havaintopaikkaluettelo. Ko. vuonna kokeiltiin mik

rokorttitulostuksen käyttömahdollisuutta rekisteriin tallennetun

aineiston tulostusmuotona. Kokeiluaineistona käytettiin Helsingin

vesipiirin vesitoimiston vedenlaaturekisteriin toimittamia tulok

sia.

Rekisterin päivityksen tietokoneaj ot sekä ohj elmointi suoritettiin

valtion tietokonekeskuksessa.

179.2 Ympäristömyrkkyrekisteri

MMK Matti Verta

Rekisteriä päivitettiin vuonna .1Q79 kolme kertaa, ja vuoden 1980

alussa rekisteri sisflsi tiedot r4oo näytteestä. Vedenlaaturekiste—
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rin sisältäinistä näytteistä 650c sisälsi myrkkymäärityksiä. Vuoden

lopulla tuotetun havaintoalueluettelon mukaan jakautuivat määri

tykset seuraavasti:

näyte havaintoja (kpl)

vesi 6525

sedimentti 188

iohjae1äimet 376

plankton 102

vesikasvit 111

kalat 53d9

nisäkkäät 306

linnut 939

yhteensä 13956

Elohopeapitoisuuksia oli rekistereissä 8400 näytteestä, muita ras—

kasmetalleja 6900 näytteestä, kloorattuja hiilivetyjä 2900 näyt—

teistä ja muita ympäristömyrkyiksi luettavia yhdisteitä 980 näyt

teestä. Havaintoalueluettelottoimitetaan piireille v. 1980.

179.3 Biorekisteri

Projektin tarkoituksena on vesistöjen tilan seurannassa ja muissa

tutkimuksissa kertyneen ja jatkuvasti kertyvän havaintokohteiden

eliöstön - lähinnä planktonin - lajikoostumusta ilmaisevien mit

taustulosten muodostaminen rekisteriksi. Vuoden 1979 aikana on ole

massa olevaa kasviplankton tiedostoa täydennetty.

190 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta

MMK Terttu Melvasalo

Projektin puitteissa syntyneitä tietoja on käytetty Pohj.anlahtikomi—

tean ja Suomenlahtityöryhnän kuormitusryhmien laatimissa Itämeren

kuormitusyhteenvedoissa. Kansainvälisen hydrologisen ohj elman (IHP)

Itämeren projektiin “Pilot Year” tarvitut tiedot ovat osana Itämeren

maiden yhteistä ainetaseraporttia, jota käsiteltiin: Suomessa pidetys

sä kokouksessa (Suomen Akatemian julkaisuja 4/1979) ja joka julkais

taan vuoden 1980 aikana.

Suomenlahteeti laskevieri jokien ainomääristä valmistettiin raportti

Suomenjshtj.semjnaar’j in ( Wart. ic’vaai’a & Melvasalo 1980).
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195 Vesi— ja kalanäytteistöt

MMK Matti Verta

Pakastettujen vesinäytteiden keräys saatiin päätökseen vuoden 1979

aikana. Yhteensä näytteitä kertyi 390 kpl. Pakastettuja kalanäyt—

teitä oli n. 900 kpl. Näytteistöistä valmistuu julkaisu v. 1980.

204 Vesistöjen tilan seuranta kalojen jäämäainepitoisuuksien

avulla

PK Veijo Miettinen

Projektin ensimmäisen seurantajakson kaikki kalanäytteet saatiin

kerättyä vuoden 1979 aikana. Näytteitä on siten eri alueilla. Vuo

den aikana analysoitiin noin 50 näyteen DDT-, PCB-, Hg- ja Zn- pi

toisuus. Suurin osa näytteistä on vielä kuitenkin analysoimatta.

208 Maailmanlaajuinen vesien laadun seuranta

MMK Kaarle Kenttärnies

Useiden yhdistyneiden kansakuntien alajärjestöjen (WHO, UNESCO, WMO)

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) puitteissa järjestämä ympäristön maa

ilmanlaajuinen seuranta alkoi Suomessa 1979, Vesistöjen seurantaa

valituilta havaintopaikoilta (Tornionjoki ll00, Kymijoki 5600,

Päijänne 800, Ylikitka lL, Pääjärvi 95) otettiin ja analysointiin

näytteet virta- ja syvännehavaintopaikkaohjelmien mukaisesti, Tulok

set toimitetaan analyysien valmistuttua jatkokäsittelyä varten Ka

nadaan (Canada Centre for Iniand Waters).

Muu tutkimustoiminta

162 Ympäristömyrkkyjä koskevia selvityksiä

162.1 Vesien myrkyllisyyden testaus biologisin menetelmin

FK Veijo Miettinen

MML Maarit Niemi

Vuosi 1979 oli Nordforskin koordinoiman yhteispohjoismaisen projek

tin Ekotoxikologiska metoder .1 akvatisk miljö” (1979-1981) ensim

mäinen toimintavuosi . Proj elt io johtavassa proj ekt .ikomiteassa oli

Suonion tdusLaj anu Vf.’ II) 1€it . !ou,5 ukt in pohj 0 i smaisissa osapro—

ekf II ynrn i toim v ii 001 0 Uo t i na vesa hal] ituk esta Maa; it
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Niemi 2. osaprojektissa ja Veijo Miettinen 4. osaprojektissa.

Vesihallituksesta osallistui projektiyhteistyöhön lisäksi FK Marja

Ruoppa, vat ja tutkija Jorma Kuparinen.

Osaprojektissa 1. tehtiin selvitys kalojen ja selkärangattomien

käytöstä toksisuustesteissä sekä valmisteltiin menetelmä- vertailun

suorittamista kaloilla ja Daphnia- vesikirpulla.

Osaprojektissa 2. tehtiin selvitys käytössä olevista mikro-organis—

mien hyväksikäyttöön perustuvista toksisuustestimenetelmistä pohjois

maissa. Vuoden lopulla tehtiin menetelmävertailu 3-4 malliaineen

myrkyllisyyden määrittäiseksi . Vesihallituksesta tutkimuksen suorit

tamiseen osallistuivat Maarit Niemi ja Jorma Kuparinen.

Osaprojektissa 3. selvitettiin bioakkumulaation ja hajoavuuden määrit

tämiseen käytettävää metodiikkaa sekä koottiin yhteisiä kokemuksia

OECD:n järjestämän ring- testin arvioimiseksi. Vesihallituksessa koot—

tim osaprojektin myöhempää työskentelyä varten tietoutta eräiden

puunjalostusteollisuudesta peräisin olevien kerääntyvien aineiden

lähinnä hartsihappojen määristä ja kerääntymisestä kaloihin

Osaprojekti 4. selvittää menetelmiä teoflisuusjätevesien , lähinnä

niiden vaikutusten kuvaamiseksi biologisin ja osin myös kemiallisin
menetelmin. Osaprojektissa laadittiin selvitys näiden menetelmien

tähänastisesta käytöstä eri pohjoismaissa. Selvityksen yksittäiset

tiedot käsitellään teollisuusalakohtaisiksi (myös ehkä menetelmä—

ja koe-eliökohtaisiksi) tiedostoiksi NIVA:ssa Oslossa. Vesihalli

tuksen tähän projektiin liittyvä varsinainen tutkimustoiminta

kohdistui ensisijaisesti puunjalostusteollisuuden vaikutuksiin sekä

lisäksi kaivos- ja metalliteollisuuden ja kemianteollisuuden vaikutuk—

sun (ks. kohdat 2 ja 3.).

162.2 Kalafysiologisten menetelmien kehittäminen

PK Veijo Miettinen

Vuonna 1976 aloitettua kehitystyötä jatkettiin yhteistyössä valvonta—

toimiston (FK Marja Ruoppa) kanssa. Tutkimuksia tehtiin vuonna 1979
seuraavasti:

Puunjalostusteollisuuden jätevesien biologinen käsittely jätevesien
myrkyllisyyden vähentäj änfl:
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Kuv. A.Ahlström Oy:n Varkauden tehtaat ( ilmastettu lammikko

1978—).

Kov. Oy Wilh.Shaumanin Pietarsaaren tehtaat (biologinen puhdistus

pilot plant)

Kaivos- ja metalliteollisuuden jätevesien kalafysiologiset vaikutuk

set

Ouv Rantaruukki Oy:n Mustavaaran kaivokset (1978-)

Ouv Rautaruukki Oy:n Raahen tehtaat (1979-)

Kov Outokumpu Oy:n Kokkolan tehtaat (1978-)

Kemianteollisuuden jätevesien kalafysiologiset vaikutukset

Ouv Oulu Oy:n Lateksitehdas

Kalojen fysiologinen tila asumajätevesien likaamissa vesistöissä
Hev Vantaanjoki. Lisäksi jatkettiin tutkimuksia luonnontilaisella
Riihimäen Hirvij ärvellä.

Tutkimuksiin saatiin ko. vesipiireistä apua. Kussakin tapauksessa
tutkittiin 3-b noin kymmenen kalan ryhmää. Kliinis- kemiallisia
analyysejä tehtiin näytteistä kaikkiaan n. 5000. Tutkimuksista on
osasta laadittu tutkimusraportti. Loput raportit valmistuvat vuoden
1980 alkupuoliskolla. Tutkimusten tuloksilla tullaan osallistumaan
pohjoismaiseen menetelmien kehitystyöhön Nordforskin toksisuustesti—
projektin puitteissa.

162.3 Myrkyllisyystestit levillä ja bakteereilla

rOlL Maarit Niemi

Bakteeri-ja levämyrkyllisyystestit kuuluvat Nordforskin ekoto ksisuus

testiprojetin 2. osaprojektiin. Osaprojektin 2. kokoukseen Kööpen

haminassa 6.3.1979 oSallistui MML Maarit Niemi ja Sigtunan seminaariin

2l.-23.5.l979, 2. osaprojektin osalta myös FT Varpu Eloranta

(Jyväskyläp yliopisto) ja MMK Jorma Kuparinen (Tav). Seminaarissa

sovittuun vertailukokeeseen osallistuttiin soveltamalla levätestiä

(Jyväskylän yliopisto), heterotrofista potentiaalia (Tav) ja BOD-mää

ritystä (vet) myrkyllisyystestiksi.
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162.4 Osallistuminen OECD:n ekotoksisuustyöryhmän työhön.

PK Veijo Miettinen

OECD kemikaaliryhmän kemikaalien testausohjelma (1978-1980) jakaan

tuu kuuteen työryhmään, joissa Suomella on edustus ekotoksisuustes
tityöryhmässä. Alustava suositus testausmenttelystä erityisesti

uusia kemikaaleja hyväksyttäessä on työryhmän 4. kokouksen selostuk

sessa (Veijo Miettinen 2.1.1980).

167 OECD: n eutrofioitumistutkimuksen mallij ärvet ,Tuusulanjärvi

MMK Kaarle Kenttämies

Proj ektille vuodeksi 1979 suunniteltua varsinaista loppuyhteenvetoa

ei voitu tehdä koska pohjoismaiden loppuraportti ei valmistunut vuo

den 1979 aikana. Tuusulanjärven ainetasetta käsittelevä julkaisu
(T. Ojanen 1979 , VL:n julk. 34) on painossa.

170 Biologisten tutkimusmenetelmien kehittäminen

170.1 Mikrobiologisten menetelmien standardisointi

MML Maarit Niemi

Vesianalyysimenetelmien standardisoinnista vastaa vesihallitus Suo

men Standardisoimisliiton kanssa tekemänsä sopimuksen pohjalta.Mik
robiologisten menetelmien osalta standardisointia hoitaa v. 1975
vesihallinnon tieteellisen neuvottelukunnan alaisuuteen perustettu

työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii apul.prof. Seppo Niemelä (Hel
singin yliopisto, mikrobiologian laitos) ja sihteerinä MML Maarit

Niemi (vesitutkimustoimisto). V. 1979 työryhmä kokoontui kuusi ker —

taa.

Työryhmä on valmistellut 4 standardia, joista viimeinen “putki

menetelmä veden mikrobiologisessa tutkimuksessa”, SF5 4777, jätet
tiin Suomen Standardisoimisliitolle syksyllä 1979. Standardista

“Kalvosuodatusmenetelmä veden mikrobiologisessa tutkimuksessa”,
SF5 3950, otettiin 2. painos v. 1979. Nämä kaksi menetelmäohjetta
käännettiin v. 1979 englanniksi, jotta niitä voitaisiin käyttää

kansainvälisessä tominnassa.

Mikrobiologineri tyiiryhmtt osal listui INSTA 0 12— komitean (Nordisk
Standardiseringskomite Corvannunders:kelser) Ja sen alaisen mikro
li.i ‘‘1 ‘)J 1 sen tyi3ryhmtiti (åa 17 ) :k?t 1 SO/Ti. 147 / ;C4—alakomitean
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(International Organization for Standard izat ion vesikomitean alainen

mikrobiologian alakomitea) ja sen alaisten työryhmien toimintaan

antamalla lausuntoja ja osallistumalla kokouksiin. Kööpenhaminassa

9.—l0.5.1979 pidettyihin INSTÄ 0 12 ja AG 17 sekä Lontoossa 18.—2l.

6.1979 pidettyihin ISC/TC 147/80 4:n ja työryhmien kokouksiin

osallistuivat Seppo Niemelä ja Maarit Niemi. Sekä DePA:n että ISO:n

työryhmät hyväksyivät Suomen valmistelemat kalvosuodatus- ja putki

menetelmäohj eet työskentelyn pohjaksi.

170.2 Biologisten menetelmien standardisointi

MMK Terttu Melvasalo

Vesihallituksen tieteellisen neuvottelukunnan alaisessa työryhmässä

valmistettiin suosituksia seurannassa käytettäviksi soveltuvista

menetelmistä sekä huolehdittiin Suomen osuudesta kansainvälisessä

standardisointiyhteistyössä (ISO ja INSTA). Lisäksi osallistuttiin

Helsingin sopimuksen mukaisessa Itämeren seurannassa käytettävien

menetelmisen kehittämistyöhön. Toiminta käsitti mm. perustuotannon,

klorofylli a:n, kasviplanktonin, eläinplanktonin, kalatoksisuustes

tien sekä pohjaeläintutkimusmenetelmien kehittämistyötä.

Planktontutkimusmenetelmien kehittäminen

Kasviplanktonin kvantitatiivisten eri säilöntäaineilla konservoitu

jen näytteiden säilyvyyttä testaava tutkimus saatiin julkaisukuntoon

(Hällfors & al. 1979). Kasviplanktontutkimuksia Suomessa suoritta—

vien laitosten välinen interkalibzointi ja siihen liittynyt seminaa

ri pidettiin v. 1979. Tulokset pyritään julkaisemaan v. l9ö0 aikana

samoin kuin Suomen ja Neuvostoliiton välisen interkalibroinnin tulok

set.

170.3 Ulosteperäistä saastutusta ilmentävien bakteerien käyttäyty

minen vesissä

MML Maarit Niemi

Nessiingin säätiön rahoittaman tutkimuksen edellyttämät kokeet

tehdään mikrobiologian laitoksella. V. 1979 aikana tutkitiin vilje

lymenetelmiä, erityisesti heikentyneiden bakteerien osalta. Yli

8oo koliformista bakteeria tunnistettiin ja niiden herkkyys 7-6

antibiootille mitattiin. Samoin tunnistottiin yli 500 fekaanista
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streptokokkia. Tunnistaminen on tarpeen sekä menetelmien vertaami

sen vuoksi, että sen selvittäiseksi, miten eri indikaattoribakteeri—

lajit erilaisissa vesissä käyttäytyvät.

170.4 14c•isotoopin aktiivisuusmittauksen siirtäminen nestetuike—

laskimella suoritettavaksi

MML Maarit Niemi

Vuoden 1979 aikana siirryttiin käyttämään nestetuikelaskinta Geiger

MUller-laskimen asemesta perustuotant omääritylsiin liittyvissä radio

aktiivisuusuittauksissa. Vuoden 1979 kuluessa mitattiin vajaan 3000
14

näytteen C-aktnvasuus.

171 Metsien tehokkaan hyödyntämisen vaikutuksista veden laatuun

MMK Kaarle Kenttämies

Metsätalouden vesistövaikutuksia koskevaa käytännön havaintotyötä

tehtiin v. 1979 vain Nurmes-projektin (171.1) yhteydessä, joka jatkui

Pohjois-Karjalan vesipiirissä. Pohjois-Karjalan vesipiiri seuraa Metsä-

hallinnon Nurmeksen ja Sotkamon hoitoalueilla kuudella valuma-alueel

la pohjaveden ja alueelta virtaavan veden laatua. Vuoteen 1982 jatkua

van n.s. kalibrointijakson aikana pyritään selvittämään alueiden

luontaiset ominaisuudet ennen metsätaloudellisten tehotoimenpiteiden

alkua. Toisen alaprojektin (171.2) toiminta keskittyi tulosten käsit

tely- ja julkaisutoimintaan sekä kansainväliseen toimintaan. Vuoden

1979 aikana tarkistettiin projektin analyysimateriaali ja tutkimukses

sa mdcana olleiden alueiden taustatiedot joista muodostettiin oma ATK—

tiedosto. Lopullista ATK-käsittelyä varten tehtiin koeajoja, mm.

ainevirtaamien määritysUt.

Kerättyä materiaalia hyväksikäyttäen tehtiin vuonna 1980 Helsingissä

pidettävään kansainväliseen hydrologiseen konferensiin (IAHS) esitel

mä(K.Kenttämies:”The effects of forest drainage and fertilization

in peatlands on the quality of waters”l Vesiyhdistyksen vesipäivänä

13.11.1979 pidettiin alustus (K.Kenttämies: Metsäojituksen ja metsän—

lannoituksen merkitys vesien kuormittajana”),. joka perustui suurel

ta osin projektin 171 materiaaliin. Helsingin yliopiston neuvontaopin
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ja täydennyskoulutuksen keskuksen järjestämillä suo-ja turveteknologi

an kurssilla 20.-22.2.l979 pidettiin pääosin projektin 171 materiaa—

liin perustuen luento “Vesien suojelu” (referaatti kurssimonistees—

sa). Suomen ja SEV-maiden asiantuntijoiden kokouksessa ll.—14.9.l979

pidettiin projekti 171 tuloksiin perustuva esitys ojituksen ja lannoi

tuksen vesistövaikutuksista Suomessa.

172 Järvien pohjakerrostumien tutkimukset

FL, MMK Olavi Sandman

172.2 Lappajärven rehevoitymisen kulkua ja siihen vaikuttaneita

tekijöitä selvittelevä tutkimus saatiin vuoden 1979 aikana sediment—

titutkimuksen osalta luonnosvaiheeseen. Tutkittuj en sedimenttipara—

menttien vähälukuisuuden seurauksena jäivät tulokset niukoiksi. Mahdol

listen lisänäytteiden tarpeellisuutta onkin syytä punnita.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Vav:n kanssa (PK Pertti Sevola).

172.3 Sysmäjärven tilan muutoksia selvittelevään projektiin liitty

vät metallimääritykset sai vesientutkimuslaitoksen tutkimuslabora

torio valmiiksi vuoden 1980 lopulla. Tutkimuksen tulokset on tarkoi

tus esittää kansainvälisessä paleolimologian sympiossa (SIL). joka

pidetään Joensuussa kesällä 1981.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Geologisen tutkimuslaitoksen

(FT Risto Tynni) ja PKv:n (MMK Marketta Ahtiainen) kanssa.

187 Automaattinen veden laadun tarkkailu

MMK Tapani Kohonen

Kokemäenjoen veden laadun automaattisen tarkkailun jatkokehittelyä

varten tehtiin vesihallituksen ja Oy Nokia Ab välillä syksyllä 1979

yhteistyösopimus. Tavoitteen saavuttamiseksi sovittiin, että Nokia

hankkii Oy Labko Ab:ssä kehitteillä olevan siirrettävän veden laadun

mittausaseman korvauksetta vesihallituksen käyttöön sopimuksen

voimassaoloajaksi. Mittausaseman omistusoikeus siirtyy korvauksetta

vesihallitukselle sopimuksen päättymispäivästä lukien. Vesihallitus

puolestaan siirsi Kyinijoen tarkkailujärjestelmästä kaksi automaatti

asemaa (Salonsaari ja Ahvenkoski). Kokemäenjoelle Nokianvirtaan

(Sattula ja Melo). Nftmtt asemat tulostavat Kymijoen asemien tapaan

Helsingissä olevan vesihallituksen tietokoneen kautta myös Tampereen
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vesipiirin vesitoimistone. Sopimuksen mukaisen uuden ns. sondityyppi

sen mittausaseman prototyypin kokeilu alkoi Kokemäenjoella kesällä

1979.

Kymijoen automaattinen tarkkailujärjestelmä on käsittänyt vain kolme

mittausasemaa (KeJ.tti, Hirvivuolle ja Karhula), joiden toimivuutta

ovat eniten vähentäneet mikroprosessorien häiriöt.

Siirrettävä asema 1 oli 2.2.-26.4.l979 Kalajoella Ylivieskan Raudusky

lässä mittaamassa vesirakennustöiden vaikutusta veden laatuun. Ase

man tuottamat tulokset on toimitettu Kokkolan vesipiirin vesitoimiston

käyttöön ja raportti vesitutkimustoimiston osalta valmistuu vuoden

1980 alussa. Aseman seuraava sijoituspaikka oli Janakkalan Tervakoski,

jossa se 8.6.—l7.9.l979 mittasi Tervakoski Oy jätevesien vaikutusta

Tervajokeen. Raportti on toimitettu sekä valvonta- ja katselmuosastol

le että Helsingin vesipiirin vesitoimistolle.

Siirrettävä asema 11:n mikroprosessori rikkoutui vuoden 1978 lopus

sa niin pahoin, että se saatiin kuntoon vasta elokuussa. Asema sijoi

tettiin Harvialan Hiidenjoelle mittaamaan 23.8.—22.lO.1979 ensisijai

sesti Turengin Sokeritehtaan jätevesien vaikutusta. Raportti valmistuu

vuoden 19ö0 alussa.

Siirrettävät asemat, toinen 17.9., toinen 22.l0.,otettiin pois mittaus—

toiminnasta talven ajaksi vuosien 1978 ja 1979 vaihteessa saatujen

huonojen talvikäyttökokemusten perusteella.

Siirrettävien asemien tuottamien tulosten tietokonekäsittelyn siirtä

minen vesihallituksen omalle tietokoneelle on mahdollista raporttien

nopeamman valmistumisen. Edellä mainittujen raporttien lisäksi teh

tiin yhteenveto vuoden 1978 lopulla suoritetusta Vanajaveden reitin

tarkkailusta Annilassa ja Konhonvuolteella.

203 Järvien happamuuden muuttuminen

MMK Kaarle Kenttlimies

Vesipiirien osoittamista järvistä valittiin keväällä 1979 20 hap—
pamoitunutta tai ilmeisen uhanalaista järveä, joista otettiin vesi- ja
planktonnäytteet keväällä, loppukesällä ja syksyllä erillisen tutki
mussuunnitelman mukaisesti. Happamia järviä löytyi sangen helposti.
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Sen sijaan happamoitumisen syiden selvittämistä varten vaa

ditaan perusteellisempia tutkimuksia, mm. valuma-alueselvityksiä,

jotka aloitettiin v. 1979 ja jatkuvat v. 1980,

205 Turpeennoston vaikutuksesta vesistöjen veden laatuun

MML Lea Kauppi

Vuonna 1978 käynnistetty tutkimus, tutkijana MMyo Tapani Sallantaus,

jatkui v. 1979 kauppa- ja teollisuusmimisteriön rahoittamana, Tut

kimusraportti valmistuu v. 1980

207 Huuhtoutuvan fosforin ja typen käyttökelpoisuudesta leville

MML Lea Kauppi ja MML Maarit Niemi

Vuoden 1979 aikana tutkittiin kevät- ja syystalven aikaiset näyt-

teet 5 erilaiselta mittapadolta levätuotantopotentiaalin avulla.

Näiden näytteiden minimiravinno määritettiin,Kevättulvan aikai

sista näytteistä tutkittiin levätuotantopotentiaali sekä suodatetuis

ta että suodattamattomista näytteist.Testilevänä käytettiin Selenas—

trum capricornutum- levää, Leväbiomassan eri mittausmenetelmiä, kuten

sameusmittausta, sähköistä partikkelilaskinta ja mikroskopointia,

verrattiin. Lisäksi seurattiin bakteerimääriä leväviljelmissä. Tu

lokset julkaistaan v. 1980 aikana,

209 Ekologisten mallien hyväksikäytön edistäminen

MML Jorma Niemi

Ekologisten mallien hyväksikäytön edistämiseksi on vesihallitukseen

perustettu työryhmä sekä työryhmän toimintaa ohjaava ja valvova johto-

ryhmä. Työryhmä osallistuu vesihallituksen ja IBM:n väliseen yhteis

työprojektiin, Johtorylimä koordinoi työryhmän tukemana vesihallinnos

sa tapahtuvaa vedenlaatumalleja koskevaa toimintaa ja pitää yhteyk

siä vesihallituksen ulkopuolella tehtävään vedenlaatumalleja käsit

televään työhön.

Keskeisen osan työstä on muodostanut yhteistyö IBM:n kanssa, yhteyk

sien ylläpitäminen vesipiirehin samoin kuin ehdotuksen laatiminen

Sitran teollisuuden jätevesiprojektin yhdeksännen alaprojektin osa

projektiksi. Elokuun aJossa 1919 Oy 113M Ah:n kanssa aloitetun yhtei

sen tutkimuksen tarkoituksena on kehittää suunnittelu— ja valvonta—

tarkoituksin Suomen o.1 oihin sovei tuvia vedenlaatumalleja, jotka
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kuvaavat vesistöjen tilan riippuvuutta ulkoisista olosuhteista sekä
kontrolloiduista kuormitustekijöistä samoin kuin lisätä tietämystä
automaattisen tietoj enkäsittelyn soveltamismahdollisuuksista ympä
ristösuojelun alalla. Projektissa on muokattu olemassaolevaa järville
soveltuvaa ekologista simulointimallia Suomen luonnonolosuhteisiin
paremmin soveltuvaksi sekä tutkittu jokimalleja.

Jokimalleja on sovellettu Äänekoski-Vaajakoski reitille. Järvimallien
tietokoneohjeizria on valmisteilla kuten myös projektin loppuraportti
joka julkaistaan vesientutkimuslaitoksen julkaisuja sarjassa. Yhteis
projekti Oy IBM Ab:n kanssa päättyy 31.7.1980.

210 Typpiyhdisteiden vaikutuksesta jokivesistöissä
MML Lea Kauppi

Vantaanjoen ja Aurajoen aineistot on alustavasti käsitelty vuonna
1979. Porvoonjoesta ja Kyrönjoesta hankitaan lisätietoja vielä v.
1980. Yhteisraportti julkaistaan v 1980 lopulla.

211 Salaojituksen vaikutus fosforin ja typen huuhtoutumiseen
MML Lea Kauppi

Salaojituksen vaikutuksia on tutkittu Vihdin Hovin alueella, joka
on salaojitettu v. 1971. Tutkimuksesta on valmistunut julkaisu
(Seuna ja Kauppi 1980, painossa).

213 Levätutkimukset meri- ja rannikkoalueilla
MMK Terttu Melvasalo

Itämeren levien sitomaa ilmakehästä liuenneen typen määrää on tutkit
tu työryhmässä (Rinne, Melvasalo ,Niemi, Niemistö). Tuloksia on
julkaistu v. 1975, 1977, 1978. Projektin puitteissa on kerätty tie
toja Pohjanlahdelta sekä valmistettu yhteenveto aiemmista tuloksista
(Rinne & al. 1979).

Suomenlahden rakkolevän (Fucus ueeicuioeus) vähenemisen selvittämisek
si aloitettiin Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisen ase
man kanssa tutkimus, joka jatkuu vielä vuonna 1980. Alustava raport
ti ensimmäisen vuoden tuloksista on saatu valmiiksi (Kangas & Autio
1980).
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214 Vesivaratietojärjestelmän kehittäminen

MML Pertti Heinonen

Vesivaratietoj ärj estelmää kehittävä työryhmä luovutti loppuraport
tinsa vesihallitukselle 16.10.1979. Raportin mukaan kehittäminen
tapahtuu ATK-rekisterien osalta vesipiireihin osittain hajautettu
na. Osa järjestelmälle asetetuista tavoitteista on ratkaistavissa
vain kohdentamalla vesihallinnon henkilt5resursseja uudelleen tai
lisäämällä henkilökuntaa. Suuriti puute on vesistötiedon “jalostajista”.
Vesihallituksen kollegio on käsitellyt raportin ja päättänyt, että
ATK-rekistereitä kehitetään työryhmän esittämällä tavalla.

216 Allergeenien esiintyminen vesijohtovedessä ja vesilaitosten
raakavedessä

MML Maarit Niemi

Lääkintöhallituksen ja Kansanterveyslaboratorion keskuslaboratorion
sekä vesihuoltotoimiston kanssa yhteistyössä tutkittiin homeiden ja
sädesienten esiintymistä vesilaitosten raakavedessä ja vesijohtovedes
sä. Raportti valmistuu keväällä 1980.

218 Kalaviljelylaitosten aiheuttamat hygieeniset haitat
MML Maarit Niemi

Yhteistyössä Kuopion vesipiirin kanssa tutkittiin 1&den kalanviljely—
laitoksen aiheuttamaa hygieenistä kuormitusta. Loppukesällä otettujen
näytteiden koliformisten bakteerien ja fekaalisten streptokokkien
määrät ja lajisto tutkittiin. Tulokset julkaistaaan v. 1980 aikana.
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4 TEKNILLISEN TUTKIMUSTOIMISTON

TOIMINTA VUONNA 1979

4l YLEISTÄ

Vuonna 1979 on vesihuoltoteknillisen tutkimustoiminnan alueella
tutkimusten pääpaino ollut teollisuus— ja asumajätevesitutkimuksis
sa

Äsumajätevesitutkimuksia on toteutettu mm. VTT:n Suomenojan tutki
musasemalla. Näistä tutkimuksista mainittakoon typenpoisto se
kä, jälkisaostus- ja suodatustutkimukset. Suomenojan tutkimusase—

maila otettiin 2 581 jätevesinäytettä ja tehtiin yhteensä 15 594
ana1yysiä Muista tutkimusaiheista mainittakoon yhdyskuntien jäte
veden puhdistamoiden toimisuusselvitys, viemäröintijärjestelmien
vertailu sekä hulevesi- ja lietetutkimukset,

Teollisuusjätevesitutkimuksissa on keskitytty metsäteollisuuden

jätevesien käsittelyyn. Tutkimuksia on osittain rahoitettu vesien—
suojelumaksuvaroilla ja niitä on toteutettu yhteistyössä Tampereen,

Kymen ja Kokkolan vesipiirien vesitoimistojen kanssa Samalla on
osallistuttu SITRAn teollisuusjätevesiprojektiin.

Yhdyskuntien vedenhankinnan ja -käsittelyn tutkimusprojekteista
keskeisimpiä ovat olleet pohjaveden käyttöä edistävät tutkimukset,
kuten pohjavesitutkimusmenetelmien kehittäminen ja kalliokaivo
tutkimus.

Vesistöön rakentamisen vaikutuksi in liittyviä huomattavia tutkimus-

projekteja ovat olleet jokivesistön veden laadun parantaminen ii—

mastamalla, jota on tehty yhteistyössä Kokkolan vesipiirin kanssa

sekä tutkimus vedenkorkeuksien vaikutuksesta maa- ja metsätalouteen,

jota on tehty Helsingin Teknillisen korkeakoulun kanssa.

Huomattava yhteistyötutkimus on ollut myös valtakunnallinen hule
vesitutkimus, jota on toteutettu Helsingin ja Tampereen Teknillis
ten korkeakoulujen ja Oulun yliopiston, vesipiirien ja eräiden
kaupunkien kanssa.
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Maatutkimustoiminta on Liittynyt vesihallinnon vesirakennustöiden

suunnittelu- jarakentamistehtäviin. Toiminta on käsittänyt geo

teknisiä ja geologisia tutkimus- ja suunnittelutehtäviä sekä ra

kentamisen valvontaa työmailla

Huomattavimmat työkohteet olivat v 1979 Kyrönjoen, Lapuanjoen,

Närpiönjoen, Perhonjoen, Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen järjes

telyt. Tehtävät ovat olleet maa- ja pohjapatojen sekä tulvasuoje

lupenkereiden suunnittelua, erilaisten rakenteiden mm. pumppua

moiden perustamisratkaisujen tutkimuksia, uomien luiskien vaka—

vuustutkimuksia, työn aikaista laaduntarkkailua sekä käyttöön

otettujen rakenteiden jäikitarkkailua. Maapatojen suunnittelume—

netelmiä on kehitetty erillisenä projektina

Vesihallituksen maalaboratoriossa tehtiin erilaisia määrityksiä

3 500 kpl maanäytteistä, joita oli otettu 34 eri työkohteesta.

Vesihallituksen oman maalaboratorion lisäksi ohjattiin Kyrkös

järven työmaan kenttälaboratorion toimintaa.

Vesihallituksen seismisellä refraktioluotauskalustolla suoritet

tiin piirien toimeksiannosta luotausta kesän ja syksyn aikana.



57

4.2 JULKAISUTOIMINTA 1979

Junna, J. Sellun kloorivalkaisussa synty- Vesitalous 6/1979
vien jätevesien biologinen kä
sittely

Kalliola, P. Kymen vesipiirin alueen metsä- Moniste, Kouvola 1979
teollisuuden mekaanisten sel—
keyttämöiden toiminnan kartoi
tus

Lakso, E. Kalajoen ilmastuskokeista Rakennustekniikka 4/1979

-Latvala, A. Hidassuodatuksen käyttö juoma- Vesihallituksen tie
Rytkönen, T. veden haju- ja makuhaittojen dotus 173. Helsinki 1979

poistamisessa

Loukola, E. “The Use of Control Test Data Transaction of the
in the Calculation of Dam thirteenth International
Safety” Congress on Large Dams,

Volume II, New Delhi,
India

Mälkki, E. Valtakunnallinen pohjavesiva- Suomen Akatemia Harju
rojen tutkiminen seminaarin julkaisu

“Valtakunnallinen harju
tutkiaus” raportti 10,
(toim. 0. Kontturi)

Mälkki, E. Ground-water flow v1ocity as Vesientutkimuslaitoksen
an indicator of the permeabily julkaisuja no ,2
and internal structure of eskers

Mälkki, E. Suomen pohjavesivarat ja veden- Vesihallituksen valvon
hankinnan kehitysnäkymät tapäivien 3. -5.12.1979

moniste

Mälkki, E. Pohjavesien suojelu ja raken- Kunnallistekniikka2/1979
tammen

O Mälkki, E. Geologit kansainvälisissä teh- Geologi 1/79
Stigzelius, H. tävissä
Taanila, P.
Eskonheimo, H.

Mälkki, E. Vaurioita voidaan vähentää Uusi Suomi 18.12.1980
Niemelä, J.

Nordforsk— Drift av renseanlegg Raport 2 Helsingör 25.-26.9.1979
projekt Seminar om filtrering av avlops- Stockholm 1979

vann *

* Suomen eastajara työryhmässä on ollut Latvala, jolta voi myös
tilata julkaisua
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Puolanne, J. Jätevesilietteen käsittelyn kus
tannuksia ja koneellisen kuiva
uksen käyttökokemuksia

Vesihallituksen tiedo
tus 178, Helsinki 1979

Puolanne, J. Slamkonditionering och avvattn—
ing. Veilledning for drifts
overvåkning av kommunale ren
seanlegg

Nordforsk-projekt:
Drift av renseanlegg.
Rapport 4. Stockholm
1979

Pälikkö, E. Peltojen kuivatus Kasvinviljelysoppi 1
ss. 69-112, Kirjayhtymä

Rönkä, E.
Koskinen, 5.

Ensimmäisen vuoden käyttöko
kemuksia Harjakankaan tekopohja
vesilaitoksesta (English suin-
mary: The Harjakangas artifi
cial ground water plant’s first
year of operations)

Vesitalous 1/1979,
ss. 24—31

Valve, M. Raudan vaikutuksesta aktiivi
lietteen nitrifikaatioon

.Vesitalous 5, 1979

Valve, M. Lämpötilan vaikutus puhdistus
prosesseihin. Vesihuollon to
teuttaminen kylmässä ilmastossa

INSKO 103—1978, 1979

Valve, M.
Vuontela, J.

Ravinteiden poisto biologises
sa puhdistuksessa. Väliraport
ti 1

Moniste

Välimaa, 5.
(työr. jäsen)

Yhdyskuntien j ätevedenpuhdis
tamoiden toimivuusselvityksen
loppuraportti. Osallistuminen
laatimiseen

Vesihallitus, julkaisu
29. Helsinki 1979

Välimaa, S.
Suomela, T.

Havaintoja jätevedenpuhdista
moiden toimivuusselvitykseen
liittyvistä kenttätutkimuk
sista

Kunnallistekniikka 2/79
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4.3 ULKOMAISET KOKOUS-, OPINTO- JA TUTKIMUSMATKAT

Laikari, H. Kokemusten vaihto jätevesien käsittelykysymyk
sissä Suomen ja Unkarin vesihallitusten teke
män yhteistyösopimuksen mukaisessa asiantunti
javaihdossa. Unkari 21.—26.5.1979

“Drift av :reningsverk”-johtoryhmän kokous ja
“Arbetsmiljöfrågor inom den kommunala VA-tek
niken”-seminaari. Tukholma 30.5.1979

Suomen ja Neuvostoliiton välinen juoma- ja
jätevedenpuhdistuksen työryhmän 9. yhteis
kokous Moskova 19.—27.8.1979

Opintomatka Water Research Centre : en (WRC).
Englanti 12.ll.—7.12.1979

Loukola, E. l3th International Congress on Large Dams ja
47th Executive Meeting. New Delhi, India
24.l0.—7.l1.l979

Puolanne, J. CO5T 68 bis projektin symposio, Cadarache,
Ranska 13.—l5.2.1979

COST 68 bis projektin työryhmän 1 kokous,
Nancy, Ranska 25.9.1979

COST 68 bis hallintokomitean kokous, Bryssel,
Belgia 7.11.1979

Rönkä, E. Kansainvälinen tekopohjavesisymposio Länsi
Saksassa, Dortmundissa 14. —18.5 • 1979

Valve, M. Nordforsk “Drift av reningsverk” delprojekt
“Drift av fosforfällningsverk”, projektiryh
män kokous Kööpenhaminassa 5.-6.7.1979

Nordforsk “Drift av reningsverk” johtoryhmän
kokous Kööpenhaminassa 20.11.1979

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen vesi—
ja viemärityöryhmän kokous Oslossa 25.10.1979
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4.4 TUTKIMUSPROJEKTIT

Tutkimustoiminta

Teollisuusjätevesien käsittely

301 Metsäteollisuuden jätevesien mekaanisten selkeyttämöiden

toimivuus ja toiminnan tehostaminen

DI Juhani Junna

Projektissa suoritettiin mekaanisen puhdistuksen yleistilanteen

kartoitus metsäteollisuudessa sekä selvitettiin puhdistustehoon

vaikuttavia tekijöitä käytännön esimerkkitapauksissa. Selvitys

ten pohjalta arvioitiin puhdistustehon lisäämismahdollisuuksia.

Tutkimus tehtiin yhteistyöprojektina, johon osallistuivat Oy

Keskuslaboratorio, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Kymen

vesipiirin vesitoimisto sekä vesihallitus. Tutkimusta on osit

tain rahoitettu vesiensuojelumaksuilla. Tutkimus on osa Sit—

ran koordinoimaa Teollisuuden jätevesiprojektia, Sitra julkaisee

tutkimustulokset vuoden 1980 alkupuolella.

303 Sulfiittisellutehtaan valkaisu- ja kuorimojätevesien

biologis-kemiallinen puhdistus

DI Juhani Junna

Oy Wilh. Schauman Ab:n Pietarsaaren tehtaiden valkaisu- ja

kuorimojätevesien pienoispuhdistamokoe saatiin loppuun v.

1979 aikana. Orgaanisen aineen ja ravinteiden poiston lisäk

si erityistä huomiota kiinnitettiin myrkyllisten aineiden pois

toon, jota mitattiin kemiallisin analyysein sekä kala- ja

levätestein.

Tutkimusta rahoitettiin vesiensuojelumaksuilla. Tutkimus

tulokset julkaistaan vesientutkimuslaitoksen julkaisusarjas—

sa v. 1980 puolivälissä.
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305 Sulfiittisellutehtaiden jätevesien biologinen puhdistus

DI Juhani Junna

Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Tampereen vesipiirin kans

sa yhteistyönä on tehty biologisia puhdistuskokeita laboratorio-

mittakaavassa. Tutkimusten pohjalta on käynnistetty projekti,

joka on hyväksytty osaksi Sitran Teollisuuden jätevesiprojektia.

Projektissa pyritään kehittämään mahdollisinmian vähän ravintei

ta tarvitseva biologinen puhdistusmenetelmä. V. 1979 alustavien

tutkimusten tulokset raportoidaan vuoden 1980 aikana. Tutkimus

ta rahoitetaan vesiensuojelumaksuilla.

307 Teollisuuden jätevesiin liittyvän tiedonhankinnan ja tie

donsiirron kehittäminen

DI Marja-Liisa Poikolainen

Projektissa selvitettiin kotimaisia aikakauslehtikatsa

uksia, niiden sisältöä ja niiden tekemiseen vaadittavia resurs

seja. Lisäksi selvitettiin mitä sellaisia ulkomaisia tietokanto

ja, referaattilehtiä ja pikatiedotuslehtiä on, jotka käsittele

vät teollisuuden jätevesiprojektin aihepiiriä.

Lisäksi suoritettiin kysely, jossa tiedusteltiin erilais’

ten tiedonhankintatapojen käyttämistä ja teollisuuden jäte

vesiprojektin aihepiiriin liittyvän aikakauslehtikatsauksen

laatimista.

Toimenpidesuosituksena esitettiin kotimaisesta vesialan julkai—

sutoiminnasta kertovan referaattilehden tuottamista.

308 Työsuunnitelma sadetuksen käyttökelpoisuudesta perunajau

hotehtaiden jätevesien käsittelyssä

Agr. Erkki Pälikkö

Projektin tavoitteena oli lähinnä selvittaa , onko tarkoituksen

mukaista ja toisaalta mahdollista perustaa 2-3 ratkaisultaan
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saman tyyppistä koekenttää kuin mitä projektissa 335 ovat Maa

ningan ja Liperin kentät. Nämä kentät puolestaan ovat toisintoja

Maatalouden Tutkimuskeskuksen Jokioisissa olevasta huuhtoutzniskoekentäst.

Selvittelyssä tultiin seuraaviin johtopäätöksiin:

- Perunajauhotehtaiden prosessijätevesi sisältää arvokkaita

aineosia, erityisesti proteiinia. Sen talteenottamiseksi

suoritetaan kaikkialla intensiivistä tutkimusta kehittämällä

erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi Eestissä on saavutettu hy

viä tuloksia karjan ruokintakokeissa, joissa on käytetty he

delmävettä (pääasiassa perunan solunestettä) selluun sekoi—

tettuna. Kehityksen myötä prosessiveden talteenotto tullee

meilläkin ennen pitkää jättämään sadetuksen taka-alalle. Näin

ollen ei ole tarkoituksenmukaista enää tässä vaiheessa tutkia

sadetuksen käyttökelpoisuutta uusia koekenttiä perustamalla.

- Mahdollisuudet uusien huuhtoutumiskoekenttien perustamiseksi

ja havaintosarjojen läpiviemiseksi. ovat nykynäkymien mukaan

käytettävissä olevien resurssien valossa vähäiset. Yk

sinomaan koekentän perustamiskustannus on noin 200 000 mark

kaa, minkä lisäksi koekentän vuotuiset ylläpito-, seuranta-

ja laboratoriokulut nousevat noin 20 000-25 000 markkaan.

- Valmiina olevilta huuhtoutumiskoekentiltä (Maaninka, Liperi,

Jokioinen) saadaan käyttöön tietoja väkilannoitteiden, jäte

vesien ja -lietteiden sisältämien aineiden leviämisestä ym

päristöön. Maaningan ja Jokioisten kentillä on tarkoitus

käyttää myös sadetusta, jolloin päästään seuraamaan sen vai

kutusta huuhtoutumisilmiöön.
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Äsumajätevesien käsittely

310 Jäteveden saostustutkimus

DI Sakari Välimaa

Projektissa on selvitetty Espoon Suomenojan tutkimusasemalla

pikasekoitus- ja hämmennystehojen vaikutusta biologisesti puh

distetun jäteveden kemiallisessa saostuksessa. Vuoden 1979 ai

kana saatiin tutkimuksen kenttäkokeet päätökseen ja aloitettiin

1opuraportin laadinta.

Tutkimuksessa voitiin todeta, että kun tietty vähirnmäissekoi

tusteho ylitettiin, sekoitustehon suuruudella enää ollut

olennaista vaikutusta puhdistustulokseen.

313 Suodatus jäteveden jälkikäsittelynä

DI Arto Latvala

Suodatuskokeita tehtiin Suomenojan tutkimusasemalla Espoossa si

multaanisaostuksen jälkeen sekä Rantasalmella fiotaation jäl

keen. Rantasalmen kokeissa on selvitetty mm. suodattimien kuor—

mituksen vaikutusta puhdistutulokseen. Suomenojalla on tutkit

tu kemikaalien käyttöä suodatuksen yhteydessä. Suomenojalla

simultaanisaostuksen ja pikasuodatuksen jälkeen kiintoaine on

ollut välillä5-10 mg/1 ja jäännösfosfori välillä 0,1-0,5 mg/1.

Rantasalmen kokeet on raportoitu Esko Vaskisen dipiomityönä:

Pikasuodatus kemiallisten j ätevedenpuhdistusprosessien tehos

tamisessa,

Nordforskin jätevesien suodatusta käsitelleen seminaarin ra

portti, joka sisältää ensisijaisesti pohjoismaisia tutkimuk

sia ja kokemuksia jätevesien suodatuksesta on valmistunut

(raporttia on saatavissa teknillisestä tutkimustoimistosta)
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315 Esitutkimus jäteveden erityislika—aineista

DI Matti Pietarila

Esitutkimusta ei voitu suorittaa resurssipulan takia, koska

DI Matti Pietarila siirtyi muihin tehtäviin vesihallituksen

yleissuunnitteluosastolle.

319 Ravinteiden poisto biologisessa puhdistuksessa

DI Matti Valve

Tutkimuskohteena oli aktiivilietteen jaksottainen ilmastus

täydennettynä rinnakkaissaostukse11a Tutkimukset tehtiin Suo

menojan tutkimusasemalla kahdella pilot-plant 1aittee11a

Viipymä oli 9-13 h ja jaksotus aerobi/anaerobi oli 60/60,

90/60, 90/90 ja 120/120 min Rautaa syötettiin toiseen lin

jaan 16.. 2O3 g/m3 ja lieteikä oli 20.. 5O d Paras tulos saa

vutettiin jaksotuksella 90/60, jolloin typenpoisto oli 60

70 % Jäännösfosfori oli rinnakkaissaostuslinjalla l,O 1,5

mg/L Valitettavasti runsaat teknilliset häiriöt estivät pit

käaikaisten koesarjojen tekemisen ja tutkimusta joudutaan jat

kamaan vielä vuoden 1980 ajan.

344 Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimivuuselvitys

DI Sakari Välimaa

Toimivuusselvitys on vuonna 1976 alkanut yhteistyöprojekti,

jossa ovat olleet mukana vesihuoltotoimisto, valvontatoimisto,

teknillinen tutkimustoimisto ja kaikki vesipiirien vesitoimis

tot Projektissa oli tavoitteena selvittää, kuinka hyvin yhdys

kuntien jätevedenpuhdistamot täyttävät niille asetetut tavoit

teet. Vuoden 1979 aikana laadittiin tutkimuksen loppuraportti

ja se on ilmestynyt vesihallituksen ju1kaisuja-sarjassa

Selvitys osoittaa, että puhdistamoista on viimeisimmän eli vuo

sien 1977—1978 u1osten perusteella tehdyn arvioinnin mukaan

toiminut hyväksyttävästi BHK7:n perusteella arvosteltuna 70 %

ja fosforin perusteella arvostei.tuna 60 %.
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Viemärilaitoksiin liittyvät muut tutkimukset

331 Lietteen käsittely pienillä puhdistamoilla

DI Juhani Puolanne

Vuoden 1979 aikana saatiin pääosiltaan päätökseen kasvuturve

pohjaisen lietelavan ja jäädytyksen tutkiminen laboratorio-

oloissa sekä pienois- ja puolimittakaavaisena. Työn tuloksena

on kehitetty parannettu lietelava tai -allas, jonka toiminta

kesäaikana perustuu turvekerroksen läpi tapahtuvaan suotautu

miseen ja talviaikana lietteen jäätyTniseen sekä keväällä su—

lamiseen ja kuivumiseen, Menetelmä soveltuu pienille puhdis

tamoille, joilla lietteen koneellisen kuivauksen kustannukset

olisivat kohtuuttoman suuret.

Menetelmän kustannukset ovat 80-95 % pienemmät, kuivaustulos

selvästi parempi ja käyttö oleellisesti helpompaa kuin koneel

lisessa kuivauksessa. Kuivattu liete voidaan tarvittaessa hel

posti kompostoida, Lietteen viipymä käsittelyssä tekee myös

erillisen stabiloinnin tarpeettomaksi. Tutkimusta jatketaan

vielä mitoitusohjeita tarkentamalla ja täysimittaisilla ko

keilla0 Projekti on osallistunut COST 68 bis projektiin.

335 ja Pello]le levitetyn jäteveden ja. lietteen sisältämien

336 aineiden ja patogeenien leviäminen ympäristöön

DI Marja-Liisa Poikolainen ja Ägr. Erkki Pälikkö

Pohjois-Savon koeasemalle Maaninkaan (Kuv) ja Siikasalmen

koulutilalle Liperiin (PKv) vuonna 1978 valmistuneilla koe-

alueilla vuosi 1979 oli kalibrointivuosi, Samalla kun testat

tim mittauslaitteiden toimintavarmuutta analysoitiin myös koe

ruuduilta purkautuvat salaoja- ja pintavedet sekä pohjavesi ns.

nolla-tilanteen vallitessa, jolloin siis kaikki koeruudut (Maaninka

yhteensä 15 kpl ja Liperi 16 kpl) olivat lannoittamattomia, Maa

lajimääritysten ja maan vedenläpäisyselvitysten lisäksi tutkit

tiin mm. jokaisen koeruudun kasvinravinnetilanne, Niinikään koe

ruuduilta korjattiin satonäytteet, jotka analysoitUn. Samaten

analysoitiin koealueilie levitettävistä lietteistä raskasmetallit,
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Bakteerimäärityksiä tehtiin Liperin kunnan jätevesilietteestä;

salmonellabakteereita ei lietteestä löydetty Koealueen vesis

tä tehtiin indikaattoribakteerimäärityksiä.

345 Seka- ja erillisviemäröinnin vertailu

DI Sakari Välimaa

Tutkimuksentavoitteena on saada tietoa eri tilanteisiin sopi

van viemäröintitavan valintaperusteista

Vuoden 1979 aikana on laadittu tutkimussuunnitelma kenttäkokei

den suorittamiseksi sekä Espoon-Suomenojan tutkimusasemalla että

Lahden kaupungin viemärilaitoksessa. Lisäksi on suoritettu n, 20

suurehkon, lähinnä sekaviemäröidyn, yhdyskunnan viemäriverkostoa

koskeva inventointikysely. Siinä on pyritty selvittämään mm.

viemäreiden kunto, käyttöaste, ylivuotokuormat, viime aikoina

tehtyjen investointien määrä ja laatu sekä lähiaikojen investoin

tisuunnitelmat, Raportti investoinnista valmistuu vuoden 1980 ai

kana.

346 Hulevesitutkimus

Yli-ins. Hannu Laikari

Kolmivuotinen “valtakunnallinen hulevesitutkimus 1977-1979”-

projekti aloitettiin vuoden 1977 alussa Maj ja Tor Nessiingin

Säätiön, vesihallituksen ja Helsingin, Tampereen, Oulun ja Ka

jaanin kaupunkien rahoittamana. Tutkimuksen projektinjohtajana

on tekn, lis. Matti Melanen Helsingin Teknillisen korkeakoulun

vesihuoltotekniikan laboratoriosta. Tutkimusta valvoo johtoryh

mä, jossa vesihallituksen edustajana on yli-ins, Hannu LaikarL

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää hulevesien määrän ja

laadun eri tekijöistä johtuvia vaihteluja. Vuonna 1979 on kent

täkokeita suoritettu seitsemällä taajamakoealueella Helsingissä,

Tampereella, Oulussa ja Kajaanissa sekä kahdella rakentamattomal—

la vertailukoealueella Helsingissä ja Siuntiossa. Hulevesi-, jä

tevesi- ja laskeumanäytteistä on tehty analyysejä yhteensä n.

8 0t)0 kpl, joista vesihallinnon lahoratorioiden osuus on n.4 000 kpl.
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Koko kolmivuotiskauden 1977-1979 havaintoaineiston käsittely

on käynnissä. Vuosien 1977 ja 1978 tutkimustuloksista on vedet

tävissä mm. seuraavia yleisiä johtopäätöksiä. Hulevesien määrä

vaihtelee voimakkaasti ja erityisesti alueista johtuvilla pai

kallisilla tekijöillä (maankäyttötyyppi, rakennustehokkuus,

korkeuserot, hulevesiverkon ominaisuudet jne,) on keskeinen mer

kitys. Aineiston alustavan käsittelyn yhteydessä laskettujen va

lumiskertoimien arvot ovat keskimäärin pienempiä kuin vastaavil

le alueille mitoituskäsikirjoissa yleensä esitetyt. Hulevesien

laatu vaihtelee vastaavasti voimakkaasti ja alueista johtuvilla

paikallisilla tekijöillä (maankäyttötyppi, rakennustehokkuus,

tuotantotoimintojen määrä ja laatu, liikennemäärät jne.) on täs

säkin ratkaiseva vaikutus. Huleveden keskimäärinen laatu on tut

kimuksen koealueilla vuosina 1977-1978 ollut seuraava: kiintoai

ne 86-490 mg/1, BHK7 11-24 mg CODr 110-240 mg 02/1 koko

naisfosfori 0.24-0.56 mg P/1, kokonaistyppi 1.3-2.1 mg N/1 ja

lyijy 110—500 ig Pb/l. Ilmaperäisen laskeuman osalta tullaan vas

ta koko kolmivuotiskauden aineisto käsittelemään yhdessä. Alus

tava vuosien 1977-1978 tulosten tarkastelu osoittaa, että myös

laskeumatasoissa on eri koealueiden välillä selviä eroja.

Yhdyskuntien vedenhankinta ja käsittely

324 Tutkimus pohjavesilaitosten vedenkäsittelystä raudan,

mangaanin ja humuksen poistamiseksi

DI Arto Latvala

Toimintavuoden aikana on suunniteltu siirrettävä koelaitteisto

pohjavedenkäsittelyn tutkimuksia varten. Laitteisto sisältää

seuraavat yksiköt: ilmastus, alkalointi, fiokkaus, selkeytys

ja suodatus.

Vuonna 1978 aloitettu tutkimus pohjaveden laadun muutoksista

vv. 1967-1977 on saatu monistuskuntoon. Tutkimuksessa on muka

na 60 pohjavesilaitosta eri puolilta Suomea.

Vaasan vesipiirin alueelta on aloitettu yksityiskohtainen tut

kimus pohjavesilaitoksiila tehtyjen muutostöiden vaikutuksista

veden laatuun vv. 1967-1977.
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326 Vedenhankintaan liittyvien pohjavesitutkinusmenetelmien

kehittäminen

FL Esa Rönkä

Osatehtävänä v. 1979 oli harjunuodostumien vedenjohtavuus

ominaisuuksien tutkiminen lähinnä pohjaveden liiketilailmiöiden

avulla. Aikaiseunnin mitatut tutkimustulokset käsiteltiin ja

julkaistiin v. 1979 (ks. julkaisuluettelo).

327 Tekopohjavesitutkimukset

FL Esa Rönkä

Vuonna 1977 aloitettua putkimittauksin tehtävää luonnollisen

pohjaveden ja tekopohjaveden laadun muutosten seurantaa jatket

tiin. Mittaukset tehtiin tutkimuskohteista kaksi kertaa. Tällöin

saatiin täyteen kahden vuoden mittaussarja. Tulosten käsittely

ja raportin laadinta on aloitettu. Em. tulosten perusteella tar

kistetaan tutkimuskohteet ja mittausohjelma.

Tulosten alustava käsittely osoitti että putkimittaukset

antavat luotettavaa tietoa pohjaveden fys. kem. laadun lisäksi

mm. pohjavesiesiintymän hydrauliikasta, jonka tunteminen on

välttämätön tekopohjaveden muodostamiseen.

Tämän tutkimuksen yhteydessä kehitettiin mittausmenetelmiä ja

-laitteita ennen kaikkea syvällä harjussa suoritettavaa p14-

mittausta varten.

328 Kalliokaivot vedenhankinnassa

FL Esa Rönkä

Vuonna 1976 aloitetun tutkimuksen aineisto koostuu vesinäytteis

tä, porauksessa saaduista kivijauhenäytteistä sekä kaivojen si

jaintiin, rakenteeseen ja vesimääriin liittyvistä tiedoista.

Aineisto käsittää kokonaisuudessaan n. 700 kalliokaivoa. Vesi

näytteistä puuttuu vielä n. 50 kpl, jotka otetaan v. 1980 alus

sa, joten loputkin vesianalyysitulokset ovat käytettävissä ke—
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äällä 1980. Kivinäytteet on tutkittu. Hydrogeologinefl karttatul

kinta on tehty niistä kaivoista, joista on saatu vesinäytteet.

Kuopion vesipiirin alueen kaivoja on pidetty testiaineistona

tulosten käsittelyä suunniteltaessa. Aineistoon kuuluu 73 kai

voa, joista tehtiin esitutkimus (Vesitalous 2/80) . Älustavat

tulokset osoittavat, etteivät rauta ja mangaani olekaan aivan

niin yleinen ongelma kalliokaivoissa kuin yleisesti on oletettu.

Kalliopohjaveden käyttö vedenhankinnassa tulee varmasti lisään

tymään etenkin puhdistustekniikan kehittyessä.

Vesistöön rakentamisen vaikutukset

341 Vedenkorkeuden vaihteluiden vaikutuksista maa- ja metsä-

talouteen

Ägr, Erkki Pälikkö

Vuoden 1978 toimintakertomuksessa lähemmin selostettu ja em.

vuonna aloitettu tutkimus saatiin vuoden 1979 loppuun mennessä

päätökseen. Rantapuustoja koskeva loppuraportti valmistui ker

tomusvuoden alkupuoliskolla, kun taas rantaviljelmillä kahden

muokkauskauden aikana suoritetun tutkimuksen loppuraportti va1

mistui vuoden lopussa.

Metsäpuolen tutkimustuloksista julkaistiin yhteenvedon luontoi

nen artikkeli Rakennustekniikka-lehdessä (5/1979) . Rantaviljel—

mien osalta laadittiin niinikään artikkelin käsikirjoitus jul

kaistavaksi maataloudellisessa ammattilehdessä vuoden 1980 puo

lella. Vuoden 1979 aikana sovittiin myös siitä, että tutkimus-

tulokset julkaistaan Vesientutkimuslaitoksen ju1kaisuja-sarjassa,

342 Jokivesistön veden laadun parantaminen ilmastuksen avulla

DI Arto Latvala

Vuoden 1979 aikana tutkimusvesistönä käytettiin Kalajokea. Ok

saVan voimaJaitoks0i1( asennett.in puhallin turhiini—ilmastus—

kokeita varten. Kk issa syötettiin ilmaa sekä turbiinin paine—
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puolelle välpälle että turbiinin imupuolelle. Lisäksi suoritet

tiin mittauksia mahdollisuuksista nostaa happipitoisuutta
turbiinin itseimua käyttäen. Saavutetun ilmastustehon lisäksi

tutkittiin eri ilmastusvaihtoehtojen taloudellisuutta.

Padingin säännöstelypadon yhteydessä tutkittiin ylisyöksypadon

käyttömahdollisuuksia ilmastukseen erilaisilla putouskorkeuk

sula, Lisäksi tutkittiin jäätymisen ylisyöksypadon toiminnalle aiheutta

mia vaikeuksia. Ylisyöksypadon alapuolella veden happipitoisuu

den seurannassa käytettiin vesihallituksen siirrettävää analyy

siasemaa.

Saatujen tutkimustulosten mukaan Oksavan voimalaitoksella käyte

tyllä laitteistolla on mahdollista nostaa veden happipitoisuut

ta 2,5 mg
°2’

Ylisyöksypadolla saavutettu happipitoisuuden li

säys oli suurimmillaan yli 6 mg 02/1. Tutkimuksia on tarkoitus

jatkaa vuonna 1980.

Projektin vastuuhenkilönä on ollut DI Esko Lakso Kokkolan vesi-

piiristä.

360 Tekoaltaiden turvetutkimus

FK Tuulikki Isotalo

Vaasan vesipiirin oyynnöstä suoritettiin Älajärvellä Pitkäjär

ven luonnonravintolammikolla turvetutkimus turvelauttojen muo

dostumisen selvittämiseksi. Kuivatustoimiston pyynnöstä tutkit

tiin Enonkoskella Itä-Suomen kalanviljelyslaitoksen rakentami

sen yhteydessä poistettavan turpeen soveltuvuus kasvuturpeeksi.

Hautaperän ja Hirvijärven turvetutkimuksista valmistuu raport

ti vuoden 1980 alussa.

Maantutkijnustoiminta ja rakenteet

400 Pehmeiköille rakennettavat maapadot

DI Erkki Loukola

Projek.Lissa on kehitet.y ns. maapatotyön valvontarekisteri, jo—
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hon kerätään maapatotyömaiden valvontakokeiden kaikki tulokset.

Valmiit tulosaineistot on kerätty Hautaperän ja Kalajärven maa

padoista. Vastaavaa aineistoa kerätään Kyrkösjärven patotyön

yhteydessä. Aineistojen avulla voidaan suorittaa mm. sullontame—

netelmien vertailuja.

Jännitys-muodonmuutostarkasteluja varten on kehitetty tietoko

neohjelmistot kanadalaisten ohjelmistojen pohjalta. Tarkastelun

vaatimia parametrejä on tutkittu Pitkämön padon materiaalista.

401 Rakenteiden suunnitteluun liittyvä tutkimus

DI Risto Kuusiniemi

Syksyllä 1978 aloitettu neuvostoliittolaisten normien “Alle 15 m

korkeiden maapatojen tyyppiratkaisut ja rakennusohjeet” käännös-

työ saatiin valmiiksi. Maarakenteiden suunnittelun yhteydessä

kertynyttä ja alan ammattijulkaisuissa ilmestynyttä aineistoa

on edelleen täydennetty.

403 Maatutkimustoiminnan koordinointi

DI Erkki Loukola ja DI Risto Kuusiniemi

Projektissa on kehitetty maaperätutkimusohjeita ja järjestetty

alan koblutusta vesihallinnossa. Yhteistyönä vesihallituksen

järjestelytoimiston kanssa vuonna 1978 aloitettu eri maaperä—

tutkimusmenetelmien kaitafilmaustyö saatiin valmiiksi. Käytös

sä ovat seuraavat filmit: painokairaus, moottoripainokairaus,

siipikairaus, heijarikairaus, maanäytteenotto heijarikairalla

ja maanäytteenotto mäntäkairalla. Siipikairauspöytäkirjan sekä

paino- ja heijarikairauspöytäkirjan uudistetusta ja korjatusta

versiosta otettiin n. 2 000 kpl:een painos.

29.-30.5.1979 pidettiin Lappeenrannassa Kymen, Mikkelin ja

Pohjois-Karjalan vesipiireille tarkoitettu maaperätutkimuskurs—

si. Vuoden aikana esitettiin useissa eri vesipiirien koulutus

tilaisuuksissa juuri valmistuneita maaperätutkimusfilmejä.
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404 Vakavuuslaskelmissa käytettävät menetelmät

FM Jukka Airila

Projektissa on sovellettu ns. “Finite—element” menetelmää maan

jännitys-muodonmuutostarkasteluun. Lähinnä on suoritettu 2-di-

mensionaalisen finite-element tietokoneohjelman testiajoja se

kä tasojnnitys- että tasomuodonmuutostapauksessa. Laboratorio-

kokeita on suoritettu maanäytteillä seuraavien parametrien mää

räämiseksi: Young’in moduli, Poissoin’in suhde, tilavuuskixmnoi—

suus ja leikkausmoduli.

405 Humuspitoisuuden vaikutus hienorakeisen maan leikkauslu—

juuteen

DI Erkki Loukola

Projektissa on tutkittu hienorakeisen maan sisältämien orgaanis—

ten ainesten alkua ja laatua kirjallisuustutkimuksen sekä Valti

on teknillisen tutkimuskeskuksen geoteknillisen laboratorion suo—

rittamien tutkimusten perusteella. Selvitykset on suoritettu

Seinäjoen oikaisukanavan alaosan savikerroksista.

Tutkimus on VH:n, VTT:n, TVH:n ja VR:n yhteistyöprojekti.
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Ti laustyöt

411 Maapatojen rakennusaikainen valvonta sekä valmiiden

patojen tarkkailu

DI Erkki Loukola ja DI Risto Kuusiniemi

Rakennusaikaista valvontaa on suoritettu Kyrkösjärven allas
työmaalla. Valmiiden patojen tarkkailua on suoritettu seuraa—

villa tekojärvillä: Uljua, Kortteinen, Settijärvi, Patana,

Venetjärvi, Vissavesi, Pitkämö, Hirvijärvi, Varpula, Kalaär
vi, Hautaperä ja Kivi- ja Levälampi.

Systemaattisen tarkkailujärj estelmän luomista Suomen maapa

doille on selvitetty maa- ja metsätalousministeriön patotur
vallisuustoimikunnassa. Toimikunnan määräaika päättyy touko
kuun lopussa 1980.

416 Vesihallituksen toimistojen ja vesipiirien antamat geo
tekniset tehtävät

DI Erkki Loukola, DI Risto Kuusiniemi ja DI Timo Maijala

Käsiteltävänä on ollut n. 50 suunnittelu- ja rakennuskohdetta.
Kohteiden laatu vaihtelee suurista jokijärjestelyistä valtaojiin.
Suurimpina kohteina ovat olleet Vaasan, Kokkolan ja Oulun ve—
sipiirien alueilla suoritetbiihin jokijärjestelyihin liitty
vät geotekniset suunnittelutehtävät.

Tärkeimmistä yksittäisistä selvityksistä mainittakoon Perho—
joen keskiosan järviryhmän säännöstelyyn liittyvien maaraken
teiden suunnittelu ja Kyrönjoen yläosan perkauksen ja pengerryk
sen geotekninen suunnittelu.

417 Seisminen luotaus

FK Tuulikki Isotalo

Teknillinen tutkimustoimisto suoritti aikaisempien vuosien ta
paan vesihallituksen osastojen ja vesipiirien toimeksiannosta
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seismistä refraktioluotausta. Luotausta tehtiin yhteensä noin

21,5 3cm. Rakentamiseen (tunnelilinjojen, patolinjojen ja kana
vien suunnitteluun) liittyvää luotausta tehtiin n. 17,5 Jan. Lo
put 4 Jan liittyi yhdyskuntien pohjavedenhankintasuunnitelmiin.
Kustakin luotauksesta on annettu toimeksiantajalle lausunto.

Luotausten maastotöistä on vastannut rkm. Heikki Jyllilä apu
naan 3—4 apumiestä piiristä. Tulostuksesta ja lausunnoista on
vastannut FK Tuulikki Isotalo.
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5 TUTKIMUS LABORATORION TOIMINTA

VUONNA 1979

51 YLEISTÄ

Tutkimuslaboratorion henkilökunta käsitti vuonna 1979
2$ työntekijää (kaksi työntekijää puolipäivätoimessa). Hen
kilökunta jakautui vuodeh 1979 lopussa tehtäväalueittain
seuraavasti:

Tehtäväalue ylempi
akateeminen muut
loppututkinto

orgaaninen tutkimus 1 4
yleinen vesianalytiikka 1 4
metallitutkimus 1 3
automaattinen mittaus 1 3
standardointi ja menetel
mien kehittäminen 2

mikrobiologinen tutkimus 2
apuhenkilökunta 3
laboratorion päällikkö
ja toimisto 1 2

7 21

Lisäksi laboratoriossa työskenteli harjoittelija (2 kk) ja
ligniini- ja humustutkimusta suorittanut Helsingin yliopiston
kemian laitoksen erikoistyöntekijä (4 kk)

Pääosa laboratorion resursseista (n. 75 %) käytettiin palvelu
toimintaan. Havaintotoiminnan osuus oli tutkimuslaboratoriolla
pieni (6 %), sillä se käsitti vain laskeumanäytteiden analysoin
tia ja tulosten käsittelyä. Menetelmien kehittämiseen ja uusien
laitteiden kokeiluun käytettävissä ollut aika oli riittämätön
(9 %), mikä aiheutti eräiden tärkeiden mittausmenetelmien käyt
töönoton viivästymisen. Työajasta n. 10 % käytettiin laborato
rion muihin tehtäviin eli vertailunäytetutkimuksiin, analyysime
netelmien standardisoirnistyöhön sekä vesipiirien laboratorioil
le suunnattuun opastukseen ja koulutukseen.
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Vuoden 1979 aikana suoritettiin tutkimus, jossa selvitettiin

markkinoilla olevien lasikuitu- ja membraanisuodattimien sovel

tuvuutta kiintoainemääritykseen. Ligniini- ja humustutkimuksessa

saatiin lupaavia tuloksia mitattaessa lignosulfonaatti— ja hu—

muspitoisuuksia Päijänteestä fluoresenssispektrofotometrisesti.

Lisäksi tutkimuslaboratorio määrittämällä elohopeaa vesistönäyt

teistä, pohjavedestä, lumesta ja kalanäytteistä, osallistui

lääkintöhallituksen ja vesihallituksen Itä-Suomen elohopeapi

toisuuksja selvittelevään tutkimukseen. Änalysoinnin luotetta

vuuden varmentamiseksi suoritettiin kaksi vertailututkimusta

‘Kansanterveyslaboratorion keskuslaboratorion kanssa. Tulosten

-yhtäpitävyys oli hyvä.

Vuoden 1979 aikana tehtiin 9 904 näytteestä yhteensä 48 546 kemi

alusta määritystä vesistä, sedimenteistä, lietteistä ja biolo

gisesta materiaalista. Lisäksi tutkittiin biologisia ja mikro

biologisia näytteitä yhteensä 4 381 kpl.

Vuonna 1979 kemialliset analyysit jakautuivat seuraavasti:

määritys kpl

alkali— ja maa—alkalimetallit 14 890 30,7

maa— ja raskasmetallit 12 558 25,9

orgaaninen hiili fTOC) 3 775 7,8

rikkiyhdisteet 3 656 7,5

pii— ja alumiiniyhdisteet 2 993 6,2

ravinteet 2 987 6,1

‘25 ja vahvat hapot 1 726 3,5
pestisidit, öljyt ym.
orgaaniset yhäisteet 1 692 3,5
biologinen hapen kulutus
(BOD) 1 101 2,3
halogeenit 1 026 2,1
saliniteetti 806 1,7

metallimääritykset kaloista 535 1,1
muut 801 1,6

48 546 100,0
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Vuonna 1979 työt mikrobiologian ja 1eväestien osalta jakau

tuivat seuraavasti:

tehtävä näytteitä, kpl % työajasta

14
C-aktixvisuuden rnittaus

—GeigerMUh1er—1askUri1la 72$ 40

-nestetuikelaskurilla 2 816

BOD (Hach) 70

bakteerien tunnistukset 200 7

bakteerien lukumäärän
määritykset 221 11

faagien lukumäärän
määritykset $ 2

levätestit

—levätuotantopotentiaali 138 13

-kasvuvaatimusten mittaus 140 7

kantojen ylläpito j4toimitus
vesipiireille sekä C-käyttö
liuosten valmistus 13

4 381 100

Änalysointikapasiteetti jakautui määritysten lukumäärän ja ana
lysointiin käytetyn töajan perusteella seuraavasti eri yksi
köille:

yksikkö % määrityksistä % työajasta

Vesientutkimus laitos

- hydrologian toimisto 15,7 6,2
- teknillinen tutkimustojmisto 10,2 12,0
— vesitutkimustoirnjsto 37,0 31,2
* tutkimuslaboratorjo 14,3 14,4
Vesipiirien vesitoimistot 12,4 15,4
Vesihallituksen muut osastot 0,4 0,4
Vesiensuojelumaksuilla tehtävät
tutkimukset 1,9 1,6
Ulkopuoliset virastot

— hulevesjtutkjrnus 7,3
— muut 0,8 0,8

12 6(jakama-
ton työ

100,0 100,0
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Tutkjmuslaboratorioon tutustui 89 vierasta, joista ulkomaalai
sia oli 22.

Tutkimuslaboratorio antoi asiantuntija-apua osallistumalla
meneillään olevien laboraoriohankkeiden (Lav, Tuv, Kov, Vav)
toteutukseen. vuoden 1979 aikana tehtiin myös perustamissuunni
telmat tutkimuslaboratorion omaa uutta laboratoriota varten.

Vesipiirien vesitoimistojen laboratorioihin suoritettiin 8
tarkastuskäyntiä, joiden perusteella tehtiin tarkastuskertomus.[
Lisäksi tarkastettiin julkisen valvonnan alaisuutta anoneiden
Maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratorion ja insinöör%—
toimisto Vesi-Seppo Ky:n laboratoriot. Vesipiirien laborato
noiden henkilökunnalle järjestettiin laboratoniokurssit Hel
singissä marraskuussa.

Tutkimuslaboratorion mittauslaitteistoa täydennettiin vuonna
1979 seuraavilla laitteilla:

nestetuikelaskin

2—säde-UV/vIS- spektrofotometri
mikrotomi

5.2 JULKAISUTOIMINTA

Haapala, K. “Vanhalla” ja “uudella” menetel— Vesihallituk—
(toim.) mällä saatujen vesikemiallisten sen tiedotus

tulosten vertailtavuus 184, .1979.

Haapala, K. Eri kuori itusmuodot ja niitä kos- Vesipäivät
ken tutkimus. Ilman kautta tule- 1979. Vesi—
va kuorma. yhdistys r.y.

Hirvikallio, Veden kiintoaineen määritys. Eri- Vesthallituk—
H., Haapala, laisten äuodattimien vertailu, sen tiedotus
K., Korhonen, 184, 1979.
K. ja Niemi, R.
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Isoaho, S., veden kloridipitoisuuden mää- vesihallituk
Niemi, R. ritys. Neljän määritysmenetel- sen tiedotus
Lihtamo, p. män vertailu erilaisilla luon— 184, 1979

nonvesillä.

Mäkinen, . vertailunäytetutkimukset vesi— vesihallituk—
hallinnon laboratorioissa ja sen tiedotus
julkisen valvonnan alaisissa 184, 1979
tutkimuslaitoksissa vuosina

1973—1977.

5.3 ULKOMAISET KOKOUS-, OPINTO- JA TUTKIMUSMATKAT

Haapala, K. INSTA C 12-komitea ja sen työryhmien kokous
Kööpenhaminassa 8-10.5.1979.

Haapala, K. Standardisoinnin ja metrologian tieteellis
teknillisen yhteistyöryhmän kokous Moskovassa
21—24.5.1979.

Haapala, K. ISO TC 147 Water Quality ja sen työryhmien ko
kous Lontoossa 18—22.6.1979.

Mäkinen, 1. Itämeren suojelun Helsingin sopimukseen perustu—
Eur6n,M. viin biologisiin tutkimuspäiviin osallistuminen,

Stralsund, DDR, 26.8.—5.9.l979.

Haapala, K. INSTA C 12-komitean kiintoainetyöryhmän kokous
Tukholmassa, 2.10.1979.

5.4 TUTKIMUSPROJEKTIT

Havainto— ja seurantatoiminta

501. Virtahavaintopaikkojen veden laadun seuranta/raskasmetal
limääritykset

MC Irma Mäkinen

Vuonna 1979 määritettiin lokakuun virtahavaintopaikkojen
näytteistä Cu, Cd, Zn, 1%, Mn, kok.Cr ja Hg. Lisäksi Hq
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mitattiin maaliskuun, toukokuun ja elokuun näytteistä
Kainuun, Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Mikkelin vesipiirien
alueilta

Vuosilta 1977—1979 kerättyjen raskasmetallitulosten käsit
tely aloitettiin. Yhteenveto valmistuu keväällä 1980. Itä-
Suomen alueelta kerätyt elohopeatulokset on toimitettu
vesihallituksen ja lääkintöhallituksen “elohopeatyöryh
mälle” käsittelyä varten.

502. Sadeveden laadun seuranta fhyt projekti 001)
FK Olli Järvinen

38 havaintoasemalta kerättiin kuukausinäytteet, joista ana
lysoitiin S04,cl, org.C, Na, K, Ca, Mg, kok.N, N03-N, NH4N
kok.P, vahvat hapot, pH ja sähkönjohtavuus. Vuosien 1972-
1977 tulokset on koottu vesihallituksen tiedotuta varten.
Tiedotus valmistuu keväällä 1980.

Tutkimustoiminta

510 Kemiallisten analyysimenetelmien kehittäminen.
FM Kirsti Erkomaa, FK Olli Järvinen, FK Irma Mäkinen ja
FM Satu Vuolas,

yylie1opan analysoinnissa on kokeiltu kahta menetel
mää ja valittu käyttöön Jyväskylän yliopiston kemian laitok
sen (Paasivirta et al.) bromidimenetelmän modifikaatio. Tason
kontrolloimiseksi analysoitiin ICES:in ja NBS:n biologiseen
materiaaliin valmistamia vertailunäytteitä. Tulosten poik—
keama ilmoitetusta arvosta on ollut pienempi kuin ± 20%.

Sedimenttien ja vesien metyylielohopean mittausta varten
suoritettiin ohjeiden hakua kirjallisuudesta. Työ jatkuu
edelleen,sjflä mittaukset em. materiaalejsta ovat osoittau
tuneet erityisen vaikeiksi elohopean eristämisen ja häiriö
tekijöiden poistamisen suhteen.



4iiden (polysykiiset aromaattiset hiilivedyt)
määritysmenetelmiä tutkittiin kirjallisuudesta, minkä jäl
keen kokeiltiin uuton, konsentroinnin ja puhdistuksen vai
kutusta tuloksiin. Kokeiden perusteella päädyttiin käyttä
mään menetelmää, jossa PAH-yhdisteet uutetaan ja puhdiste
taan ISO TC 147/SC 2 työryhmän 19 esittämällä menetelmällä.
Änalysointi tapahtuu kaasukromatografiesti (Giger &

Schaffner 1978, Anal.Chem. 50, 243) . Menetelmän alaraja on
1 jiq/l, joten kokeiltu kaasukromatoqrafinen menetelmä so
veltuu vain .likaantuneiden vesien tutkimiseen. Luonnonti—
laisten alueiden vesien analysointi edellyttää nestekroma
tografisten menetelmien käyttöä. Tutkimuslaboratoriolla ei
toistaiseksi ole nestekromatografia.

määritysmenetelmän mahdollista muutta
mista varten tarkasteltiin kysymykseen tulevia mittausmene
telmiä, niiden soveltuvuutta vesihaliinnon käyttöön sekä
kustannuksia. Kerätyn tiedon pohjalta laadittiin muistio
20,9.1979. Käytännön menetelmäkokeilut eivät olleet mahdol
lisia. Näyttää tarkoituksenmukaiselta ottaa epäorgaanisen
hiilen määrityksen tarkentaminen esille laajemmassa yhtey
dessä standardoitaessa perustuotantokyvyn määritystä poh
joismaisella tasolla. Nykyisin käytössä olevan menetelmän
tarkkuus näyttää riittävän muihin tarkoituksiin.

TOC-määriä on yritetty automatisoida näytteensyöttöä
laitteelle, Toistaiseksi syöttösysteemi ei anna kunnollisia
tuloksia.

ääritstä varten on hankittu kahden valmistajan happi
elektrodit, Määrityksiä on tehty rinnakkain käyttäen happi
elektrod.ia ja Winklerin titrausta. Toinen kokeilluista
elektrodeista antoi titraustuloksista poikkeavia tuloksia
mittauslämpötilan vaihdellessa, mutta toisella elektrodilla
on saatu yhtäpitäviä tuloksia, Kokeilua jatketaan edelleen.
Pyrkimyksenä on vuonna 1980 saada mittaus vesipiirien labo
ratorioiden käyttöön BOD-määrityksessä käytettäväksi
Winklerjn titrauksen tilalle. Titrausmenetelmän korvaaminen
näyttää välttämättömältä, koska työntekijöille aiheutuu
pitkäaikaisesta Winklerin määrityksen suorittamisesta työ
suojelullista hai tt aa.
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ODmäärity käyttöönottokokeilUa on jatkettu vuoden 1979
aikana,. Mjttauslajtteessa on esiintynyt paljon vikoja, jotka
ovat aiheuttaneet pitkiä keskeytyksiä laitteen käytössä. Mitta
uksia erityyppisissä jätevesistä suoritetaan edelleen. Vuoden
1980 aikana pyritään saamaan käsitys TOD-määrityksen käyttökel—
poisuudesta erilaisten jätevesien hapen kulutusta arvioitaessa.

kehittäminen on vuoden 1979 aikana käsittä
nyt ainoastaan kirjallisuuteen perehtymistä. Käytännön kokeilui
hin ei ollut resursseja, koska käytettävissä ollut henkilökunta
oli täysin sidottu analyysipalveluihin. Kehittämistoimintaa pyri
tään jatkamaan vuonna 1980.

Arnmoniurntpen mittaamista ioniselektiivisellä elektrodilla ja
talousvedelle sopivia nitraatin määritysmenetelmiä ei ole ollut
toistaiseksi mahdollisuuksia kokeilla.

Vuonna 1978 aloitettua mittausme
netelmien kokeilua on jatkettu. Lignosulfonaatin ja humuksen
määritysmenetelmien kokeilusta valmistui erikoistyöselostus Hel
singin yliopiston kemian laitoksen analyyttiselle osastolle.
Menetelmäkokeilua varten on työryhmä Sundholm, Mäkinen, Pennanen,
Taivainen (1979) ja Garoff (1980) saanut Nessiingin säätiön
apurahan ajalle syyskuu 1979 - vuoden 1980 loppuun.

511 Vertailunäytetutkimukset
FK Irma Mäkinen

Vuoden 1979 alkupuolella järjestettiin vertailunäytetutkimus
yhdessä valvontatoimiston kanssa teollisuuslaitoksille, jotka
itse määrittävät velvoitetarkkailuun liittyvät näytteet. Ver—
tailtavana oli sähkönjohtavuuden, kaliumpermanganaattiluvun, ko
konaisfosforin, kokonaistypen, kokonaissyanidin ja raskasmetal
lien määritykset. Tuloksista on valmistunut yhteenveto (VEI:n
raporttisarja 6/1980)

Syksyllä 1979 järjestettiin vertailunäytetutkimus vesipiirien
laboratorioille ja julkisen valvonnan alaisille tutkimuslaitoksille sekä cm. teoiijsuis1ajtoksjfle, Vertailtavana oli kokonais—typen, I)it)kelnia 1 ii ii hapen kuutuk sen (BOD) , suifaatin ei oho—
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pean ja mineraaliöljyjen määritykset. Tuloksista on valmis
tunut yhteenveto (VH:n raporttisarja 5/1980).

Vuosien 1973-1977 vertailunäytetutkimuksista on tehty yh
teenveto (VH:n tiedotus no 184).

Lisäksi osallistuttiin isä TC 147/SC 2 työryhmän 11 järjes
tämään orgaanisen hiilen (TOC) vertailunäytetutkimukseen.
Laboratorion tulokset olivat erittäin hyvät.

513 vesitutkimusmenetelmien standardisointi

513.1 Fysikaalis-kemialliset analyysimenetelmät
FL Kirsti Haapala, FK Ritva Niemi, YM Kirsti Erkomaa,
FK Olli Järvinen, FK Irma Mäkinen jaFMSatu Vuolas

Suomen Standardisoimisliiton ja vesihallituksen välisen yh
teistyösopimuksen pohjalta vesihallitus jatkoi veden laadun
tutkimuksessa tarvittavien analyysimenetelmien standardi—
sointia. Fysikaalis-kemiallisten ja biokemiallisten määri—
tysmenetelmien standardisointiin liittyvistä tehtävistä
vastasi vesl.analyysityöryhmä, joka toimii vesihallinnon
tieteellisen neuvottelukunnan alaisena. Vesianalyysityöryh
mään kuuluivat vesihallituksesta P1 Kirsti Haapala (puheen
johtaja) ja FK Ritva Niemi (sihteeri).

Vesianalyysityöryhmä kokoontui vuoden 1979 aikana seitsemän
kertaa. Sen työskentely tapahtui kansallisella, pohjoismai—
sella ja kansainvälisellä tasolla.

SFS Kansallisella tasolla vesianalyysityöryhmän toiminta oli yh
teistyötä Suomen Standardisoimisliiton kanssa; Suomalaisiksi
SFS-standardeiksi työryhmä valmisteli seuraavat menetelmät:
— Veden öljyn ja rasvan määritys. Gravimetrinen menetelmä
- Veden öljyn ja rasvan määritys. infraspektrofotometrinen

menetelmä

- Veden kemiallisen hapen kulutuksen (CODcr) määritys. Ha
petus dikromaati lla

Lisäksi työryhmän toimesta käännettiin englanniksi kaksi
aikaisemmin hyväksyttyä SFS-standardia.
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INSTA Pohjoismaisella tasolla työskentely tapahtui INSTA C 12-
komitean (Norges standard seringskomite for vannundersØkel—
ser) työohjelman mukaan. iNSTA C 12-komiteaan vesihallituk
sesta kuului Ei, Kirsti Haapala ja komitean alaisiin työryh
mun kuuluivat Kirsti Haapalan lisäksi Ff4 Kirsti Erkomaa,
FK Ritva Niemi ja FK Irma Mäkinen.

Vuoden 1979 aikana oli lausuntokierroksella neljä INSTA C
12-komitean valmiste lemaa standardiehdotusta.

Iso Vesianalyysityöryhmän kansainvälinen standardisointitö
tapahtui ISO/TC 147-komitean (International Organization
for Standardization/Tecnical Committee 147 Water guality)
kautta.

Vuoden 1979 aikana oli lausuntokierroksella kymmenen ISO/TC
147-komitean valmistelemaa standardiluonnosta ja yksi stan
dardiehdotus.

ISO/TC 147-komitean kokouksessa Lontoossa oli vesihallituk
sesta mukana FL Kirsti Haapala.

513.2 Kiintoainemääritys

FL Kirsti Haapala ja FK Ritva Niemi

Vuoden 1979 aikana jatkettiin edellisen vuoden lopulla aloi
tettua veden kiintoaineen määritysmenetelmän kokeilua. Tut
kimuksen tarkoituksena oli selvittää markkinoilla olevien
erilaisten lasikuitu- ja kalvosuodattimien soveltuvuutta
veden kiintoainemäärityksiin. Vertailukohtana pidettiin
nykyisin käytössä olevaa standardia SFS 3037 “Veden kunto
aineen määritys”. Lisäksi kokeiltiin suodattimien soveltu
vuutta veden kiintoaineen hehkutusjäännöksen määritykseen.
Tutkimuksen tulokset on esitetty vesihallituksen tiedotuk—
sessa 184.

513.3 Klorofylli a

FK Irma Mäkinen

Yhteenvedon laatiminen vuonna 1978 suoritetuista menetelmä—
kokeiluista on siirtynyt vuodelle 1980. Menetelmän standar
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disointia on jatkettu pohjoismaisessa standardisointityö

ryhmässä.

Menetelmän yhdenmukaistamista on suoritettu myös Itämeren

biologien kasviplankton-työryhmässä ja vuonna 1979 valmis

tuivat menetelmäsuositukset (Baltic Narine Biologists:

Recommendations on methods for marine biological studies

in the Baltic Sea, phytoplankton and chlorophyll). Syksyllä

1979 osallistuttiin Itämeren maiden väliseen vertailutut—

kimuksöen Stralsundissa (DDR).
1

515. Rajavesien seurantaan liittyvä menetelmätutkimus

FbI Kirsti Erkomaa

Suomen ja SNTL:n välisten rajavesien tarkkailussa suoritet

tiin vuosina 1977 ja 1978 vertailunäytetutkimukset, joissa

todettiin mm. öljyn ja fenolin tuloksissa huomattavia eroja.

Vuonna 1978 aloitettiin joulukuussa rajavesinäytteiden rin

nakkaismääritykset 4-AAP- ja pyramidonmenetelmillä. Saatuja

tuloksia tarkasteltiin rajavesikomission kokouksessa vuonna

1979 ja aiheiston tarkentamiseksi päätettiin seurantaa jat

kaa vuoden 1980 loppuun. Tuloksia käsitellään komission

seuraavassa kokouksessa.

Rajavesien öljypitoisuuksien vertailua varten Suomi analysoi

öljyn sekä infrapuna- että fluoresenssimenetelmillä. Kerty

nyttä aineistoa tarkastellaan todennäköisesti rajavesiko

mission kokouksessa vuonna 1980.

1

517. Laboratorion näytetietojen siirto ATK-järjestelmälle

FM Satu Vuolas

Tehtävä on siirtynyt vuodelle 1980.

518. Vesihallinnon analyysimenetelmät

FK Irma Mäkinen

Selvityksen laatiminen vesihallinnon käyttämistä analyysi

menetelmist:4 on siirtynyt vuodelle 1980.
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530—534 Analyysipalvelut

Analyysipalvelut on pyritty hoitamaan tutkimusohjelman
mukaisesti. Tutkimuslaboratorion työajan käyttö ja määri—
tysten jakautuminen eri yksiköille selviävät toimintaker
tomuksen “yleistä”-osasta. Hulevesiprojekti loppui vuoden
1979 lopulla.
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