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E S I P U H E
Vesihallitukseen asetettiin 5.2.1973 ns. PTS-ryhmä, jonka
tehtävänä oli suunnitella vesihallinnon strategiaa ja koordinoida vesihallinnon toimintaohjelmien laadintaa sekä tehdä näitä koskevia tai niihin liittyviä esityksiä vesihallitukselle. Työryhmän tehtävänä oli myös laatia strategia- ja
PTS-kokousten ohjelmat. PTS-ryhmän tilalle asetettiin
3.3.1977 kollegion alaisena toimiva uusi sisäinen työryhmä,
ns. tavoitesuunnitteluryhmä (TS-ryhmä), jonka tehtävänä on
vesihallinnon viittä vuotta pidemmän aikavälin suunnittelu
sekä muiden erikseen annettavien tehtävien suorittaminen.
Työryhmien työn tuloksena on valmistunut vesihallinnon eri
toimialoilta periaateohjelmia, jotka vesihallituksen kollegio on hyväksynyt ja jotka on lähetetty tiedoksi ja toiminnassa huomioon otettavaksi vesihallinnon yksiköille. Periaateohjelmat sisältävät pitkän tähtäyksen suuntaviivat vesihallinnon toiminnan kehittämiselle kyseisillä toimialoilla. Ohjelmia on tarkoitus tarpeen mukaan tarkistaa. Tähän
mennessä valmistuneet periaateohjelmat julkaistaan nyt vesihallituksen monistesarjassa. Periaateohjelmista on tässti
yhteydessä laadittu tiivistelmät, jotka eivät ole sisältyneet kollegion käsittelemään asiakirjaan.
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TIIVISTELMÄ
Vesivoiman käytön edistämistä koskevan periaateohjelman mukaan vesivoiman tuotannon määrän arvioidaan kasvavan vain vähän tulevaisuudessa. Kuitenkin vesivoiman arvo säätä- ja varavoimana kasvaa merkittävästi.
Lisäksi vesivoiman merkitys kotimaisena energianlähteenä kasvaa.
Vesihallinto edistää vesivoiman käyttöä erityisesti
jo rakennetuissa päävesistöissä mutta myös muissa vesistöissä moninaiskäyttöperiaatetta soveltaen, jolloin
toimenpiteiden edullisuutta harkittaessa otetaan taloudellisten tekijöiden rinnalla huomioon myös rahana
vaikeasti arvioitavat tekijät kuten ympäristön ja
luonnon suojelu, viihtyisyys- ja virkistystekijät sekä alue- ja työllisyyspoliittiset näkökohdat.
Vesihallinto toimii vesivoiman käytön edistämiseksi
laatimalla vesien käytön kokonaissuunnitelmia, antamalla lausuntoja hakijoille ja vesituomioistuimille
vesivoiman käyttöä koskevista suunnitelmista ja laatimalla tai ohjaamalla moninaiskäyttöperiaatetta noudattaen vesistön säännöstely- ja järjestelysuunnitelmia. Vesihallinto toimii myös valtion puolesta laajoissa ja monitahoisissa hankkeissa vesioikeuden luvan hakijana sekä toteuttaa vesistötöitä ja huolehtii
käyttö- ja kunnossapitotoiminnasta, mikäli ne on
määrätty valtion tehtäväksi.
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Energiapolitiikan neuvottelukunta on Suomen energiahuoltoa vuosina 1975 - 85 koskevassa väliraportissaan
lähtenyt olettamuksesta, että uusia vesivoimalaitoksia ei rakenneta lukuunottamatta entisten täydennyksiä, huippujen kehittämiseen tarvittavia pumppuvoimalaitoksia sekä vesistöjen moninaiskäytön yhteydessä
edullisesti rakennettavia laitoksia. Näin ollen vesivoiman tuotanto kasvaisi nykyisestä 11,1 TWh:sta vuoteen 1985 mennessä vain arvoon 11,8 TWh. Vesivoiman
suhteellinen osuus energiantuotannosta on nykyisin
35 % ja vuonna 1985 se olisi 17 %. Vaikka vesivoiman
suhteellinen osuus laskee, kasvaa sen arvo merkittävästi, koska sitä tullaan käyttämään säätä- ja varavoimana.
Sähköenergian hankinnan jakautuminen vv. 1970 - 85
energiapolitiikan neuvottelukunnan väliraportin 1974
mukaan.
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Suuria teollisuus- ja asutuskeskuksia lähellä olevat
Etelä-Suomen vesivoimavarat otettiin käyttöön pääosiltaan jo ennen toista maailmansotaa ja Oulujoen vesivoima vuosina 1941 - 57. Vesivoimalaitosten rakentamisen
painopiste siirtyi tämän jälkeen Lappiin, jossa on noin
puolet Suomen vesivoimavaroista. Kemijoen rakentaminen
aloitettiin vuonna 1949 (Isohaara) ja vuoden 1972 loppuun mennessä sen vesivoimavaroista oli rakennettu yli
puolet.
Suomen vesistöissä on säännöstelty luonnoniiirviä, rakennettu tekojärviä ja padotlu mercnlilhtia pLitiasiass.:1
1950- ja 1960-luvuilla yhteensä noin 100 kappaletta.
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Runsaat puolet tästä määrästä on toteutettu ensisijaisesti
vesivoiman käytön lisäämiseksi.
Tällä hetkellä vesivoimalaitosten yhteenlaskettu koneteho on
noin 2300 MW ja vuosituotanto noin 11 200 GWh. Ne jakaantuvat
eri vesistöjen osalle seuraavasti:
M~v

GWh
,,~,·-·-----

Kemijoen vesistö
Oulujoen vesistö
Iijoen vesistö
Vuoksen vesistö
ylävesistöt
pääjoki
Kymijoen vesistö·
ylävesistöt
pääjoki
Kokemäenjoen vesistö
ylävesistöt
pääjoki
Muut joet yhteensä
Yhteensä
-
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Vesihallintolain mukaan vesihallinnon tulee erityisesti:
- huolehtia kokonaissuunnittelusta ja vesien suojelusta,
tulvasuojelusta sekä valvonnasta,
- kehittää vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä
- edistää vesien virkistyskäyttöä, vesivoiman käyttöä sekä
edistää ja suorittaa vesitutkimusta.
Laissa mainitut kehittämis- ja edistämistehtävät ovat luettavissa (erotuksena "huolehdittavista" tehtävistä) siten,
että vesihallinto ei yksin vastaa koko sektorista, vaan edistää vain omalta osaltaan ko. käyttömuotoa. Tämä vaatii tehtäväkentän rajausta muihin vesivoiman käytön edistäjiin
(esim. kauppa- ja teollisuusministeriö, ~oimayhtiöt) nähden.
Vesivoiman käytön edistämiseen tähtääviä tehtäviä vesihallitusta edeltäneillä virastoilla on ollut:
- voimataloutta varten rakennetuissa päävesistöissä kuten
Kemijoessa, Oulujoessa, Iijoessa sekä Vuoksessa, Kymijoessa ja Kokemäenjoessa (valtion vesivoimatoimikunta, tvh),
- päävesistöjen latvareiteillä mm. Kymijoen vesistön yläosalla (mth, tvh),
- Pohjanmaan joissa (mth, tvh).
Vesihallinnon osuus vesivoiman käytön edistämisessä on yleensä rajoittunut vesistöjen voimataloudellisen hyväksikäyt5n
parantamiseen vesistöjB stiännöstelemällä ja tekojBrvi~ rakentamalla. Tämä merkitsc'e erityisesti jo rakenneluissa
v e s t s t ö i s s ,IJ v i r ta a mi c~ n v u n s i v a i h t c 1 u j C' n t a s (\ i 1m i s ta , o h i j u o k -
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sutusten vähentämistä ja lyhytaikaissäädön parantamista. Eräissä tapauksissa, erityisesti Pohjanmaan jokivesistöissä, on myös luotu edellytyksiä vesivoiman
käyttöönotolle toteuttamalla moninaiskäyttöhankkeita,
joissa yhtenä hyödynsaajana on ollut paikallinen voimatalous. Kun ympäristönäkökohtien merkitys samoin
kuin vahinkoa kärsivän oikeusturvanäkökohdat ovat viime aikoina tulleet entistä tärkeämmiksi, on vesihallitus erityisesti kiinnittänyt huomiota näiden kysymysten hoitamiseen. Viimeaikaisista tehtävistä todettakoon selvitysten laatiminen Vuotoksen tekojärven vaikutuksista Kemijoen vesistössä ja Siuruan tekojärven
vaikutuksista Iijoen vesistössä. Vuoksen vesistössä
on selvitetty Pielisen säännöstelymahdollisuuksia.
Aivan viime aikoina ovat Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen tehokkaammat juoksutus- ja säätämahdollisuudet nousseet ajankohtaisiksi kysymyksiksi talvitulvien
johdosta. Vastaavasti on aktiviteetti voimatalouskysymyksiin laskenut mm. Kymijoen vesistön latvareiteillä, missä on pyritty vain keskeneräisten hankkeiden
loppuunsaattamiseen.
Energiapolitiikan neuvottelukunnan käsityksen mukaan
olisi energiahuollon kotimaisuusastetta lisättävä ja
annettava etusija rakennettujen vesistöjen hyväksikäytön parantamiselle mm. rakentamattomien koskien
käyttöönoton asemesta. Säännöstely- ja säätämahdollisuuksien parantaminen jo rakennetuissa päävesistöissä
edellyttää säännöstelyjen ohella eräiltä osin voimalaitosten koneistojen uusimista ja lisäämistä (mm.
Vuoksessa, Kymijoella, Kokemäenjoella, Iijoella) . Myös
rakentamaton koski rakennetussa joessa voi ratkaisevasti heikentää koko joen voimataloudellista hyväksikäyttöä, minkä vuoksi tällaisen kosken rakentaminen
saattaisi tulla kysymykseen. Yhden ainoan kosken rakentamista joessa tai pienten, maisemallisesti tai
muuten muun kuin voimatalouden kannalta arvokkaiden
koskien rakentamista ei voida pitää suositeltavana.
Kun otetaan huomioon valtion energiapolitiikasta julkaistut kannanilmaisut sekä vesihallinnon resurssit,
tulisi vähäiset voimavarat vesivoiman käytön edistämisessä suunnata moninaiskäyttöperiaatetta noudattaen
jo rakennettujen päävesistöjen käytön tehostamiseen
sekä eräissä tapauksissa pienvoimalaitosten rakentamisedellytysten parantamiseen. Moninaiskäyttöperiaate tarkoittaa sitä, että kaikki käyttömuodot otetaan
tasapuolisesti huomioon vertailuja tehtäessä. Vertailussa otetaan taloudellisten tekijöiden rinnalla huomioon myös rahana vaikeasti arvioitavat näkökohdat.
Vesihallinto edistää vesivoiman käyttöä erityisesti jo rakennetuissa päävesistöissä
mutta myös muissa vesistöissä moninaiskäyttöperiaatetta soveltaen, jolloin toimenpiteiden edullisuutta harkittacssa otetaan taloudellisten tekjj()idc·n rjnnalla huomjuon myös
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rahana vaikeasti arvioitavat tekijät kuten ymparlstön ja luonnon suoje , viihtyisyys- ja virkistystekijät sekä alue- ja
lisyyspoliittiset näkö-

3

V E S I V 0 I MA N
K Ä Y T Ö N
E D I S T Ä M I N E N
V E S I H A L L I N N 0 N
T 0 I M I N N 0 I S S A
Vesivoiman käytön edistäminen voi tapahtua
- vesien käytön kokonaissuunnittelussa,
- lausuntoja antamalla,
- hankekohtaisella suunnittelulla,
- toimimalla luvan hakijana,
- rakennustoiminnalla sekä
- käyttö- ja kunnossapitotoiminnalla.
Vesivoiman käytön edistäruisasteen voidaan katsoa kasvavan,
mitä pidemmälle em. toiminnoissa vesihallinnon toimesta edetään.
Vesihallinnon tehtävänä ei ole voimatalouden valtakunnantason tavoiteasettelu, joka kuuluu lähinnä kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan. Vesihallinnon on kuitenkin
otettava kantaa siihen, missä määrin voimantarvetta
tään vesivoimalla ottaen huomioon vesistöjen muut käyttötarpeet.

3.1

KOKONAISSUUNNITTELU
Kokonaissuunnittelussa selvitetään vesivoiman määrä ja sen
edistämismahdollisuudet, voimatalouden vesivoiman käyttöön
kohdistamat odotukset ja vesivoiman käytön vaikutukset muihin käyttömuotoihin sekä määritellään suuntalinjat pitkällä
aikavälillä vesivoiman rakentamiselle, voimataloudelliselle
säännöstelylle sekä jo toteutettujen voimataloudellisten
hankkeiden sopeuttamiselle tulevaisuudessa muiden käyttömuotojen tarpeisiin.

3.2

LAUSUNTOJEN ANTAMINEN
Vesihallinto edistää vesivoiman tarkoituksenmukaista käyttöä
antamalla vesivoiman käyttöä koskevista suunnitelmista lausuntoja suoraan hakijalle ennen vesioikeudelle tehtävää hakemusta tai huomautuksia ja lausuntoja vesituomioistuimille
hakemuksen lupakäsittelyn yhteydessä. Lausunnon antamiseksi
katsotaan tässä myös vesihallinnon edustaminen katselmustoimituksen alku- ja katselmuskokouksissa. Kun kokonaissuunnitelma on olemassa, vesihallinnon kanta lausunnoissa määräytyy kokonaissuunnitelmassa hyväksyttyjen suuntalinjojen mukaisena, ellei erityisistä syistä, jotka lausunnoissa erikseen perustellaan, ole
niistä poiketa.
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3.3

HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU
Kokonaissuunnitelmassa hyväksyttyjen suuntalinjojen
pohjalta vesihallinnon toimesta jatketaan käyttömuotokohtaista alueellista yleissuunnittelua ja hankekohtaista suunnittelua. Vesivoiman käytön edistämisen
osalta tämä merkitsee lähinnä vesistön säännöstelyhankkeiden yleissuunnittelua ja niiden toteuttamiseksi tarvittavaa yksityiskohtaista suunnittelua.
Myös vesistön järjestelyillä saattaa olla merkitystä
vesivoiman käytön edistämisessä.
Kun on kysymys mittavasta vesistön säännöstely- tai
järjestelyhankkeesta, jonka vaikutukset ulottuvat
laajalle alueelle tai joka vaatii eri käyttömuotojen
sopeuttamista toisiinsa, on vesihallinnolla yleensä
hyödynsaajia paremmat edellytykset ottaa tasapuolisesti huomioon hankkeen vaikutukset koko vesistön ja
muiden vesien käyttäjien kannalta. Tällöin vesihallinnon t11lisi vastata suunnitelman laatimisesta. Suunnittelutyötä varten voidaan vesien käyttäjien kanssa
perustaa toimikuntia ja neuvottelukuntia. Hyödynsaajat saattavat myös asettaa käytettäväksi resursseja
suunnitelman laatimiseen.
Vähäisemmissä vesivoiman käyttöä palveJ.evissa saannöstelyissä hyödynsaaja laatii suunnitelman, jonka
perusteista vesihallinnon edustajat voivat neuvotella hyödynsaajan kanssa suunnittelutyön aloittamisja suorittamisvaiheessa ja josta vielä suunnitelman
valmistuttua vesihallitus antaa pyydettäessä lausunnon kohdan 3.2 mukaisesti ennen vesioikeuden luvan
hakemista. Tällöin vastuu suunnittelutyön edistymisestä jää hyödynsaajalle, mutta vesihallinto antaa
tukensa suunnitelmalle, mikäli sen esittämät näkökohdat on suunnitelmassa otettu huomioon.
Vesihallinto joko laatii itse moninaiskäyttöperiaatetta noudattaen vesivoiman käytön
edistämistä palvelevia vesistön säännöstely- ja järjestelysuunnitelmia taikka ohjaa tällaista suunnittelutoimintaa osallistumalla sellaisten suunnitelmien laatimiseen,
joilla on huomattavaa yleistä merkitystä tai
laajalle ulottuvia vaikutuksia. Vähäisempien
voimataloutta palvelevien säännöstelyhankkeiden suunnitteluun tulisi sen sijaan vaikuttaa neuvottelemalla hyödynsaajien kanssa
suunnitelmien laatimisvaiheessa.

3.4

LUVAN HAKIJANA TOIMIMINEN
Vesihallitus on ollut valtion puolesta voimatalouden
edistämiseen tähtäävien hankkeiden vesioikeudellisen
luvan hakijana vain silloin, kun se on laatinut ko.
suunnitelman. Lupaa on haettu vesistön säännöstelyi-
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hin ja järjestelyihin, joilla on luotu edellytyksiä myös
vesistön voimataloudelliselle hyväksikäytölle, mutta ei itse
voimalaitosten rakentamiseen. Vesihallitus on valtion puolesta luvan haltijana kuitenkin lähes kaikissa päävesistöjen suurimmissa säännöstely- ja tekojärvihankkeissa, koska
sille on siirtynyt luvan haltijan tehtävät ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä tie- ja vesirakennushallituksen että valtion vesivoimatoimikunnan hakemissa säännöstelyhankkeissa. Luvasta johtuvat toimenpiteet sekä käyttöja hoitotehtävät samoin kuin korvausten maksaminen on useissa tapauksissa siirretty hyödynsaajalle erillisellä sopimuksella.
Niissä tapauksissa, JOlssa vesihallitus on valtion puolesta
vesivoiman käyttöä edistävän hankkeen luvan hakijana, on ko.
hankkeella laajalle ulottuvia monitahoisia vaikutuksia. Luvanhakumenettelyllä pyritään tällöin turvaamaan muiden vesien
käyttäjien tasapuolinen huomioonottaminen.
Valtion toimiminen luvan hakijana on ennen vesilain antamista perustunut vesioikeuslakiin, jonka mukaan valtiolla oli
määrätyin edellytyksin oikeus toimittaa vesistön vedenjuoksun säännöstely, vaikka siitä aiheutui haittaa arvokkaanpuoleiselle kaskelle tai vahinkoa yksityiselle henkilölle. Vesihallituksen aikana on osoittautunut, että luvan hakijana
toimiminen antaa suuremmat vaikuttamismahdolli
t vesistön
hyväksikäytön säätelyyn, kuin että lupa on hyödynsaajalla.
Erääksi tärkeimmistä kriteereistä luvanhaussa olisi asetettava se, jääkö yleiseltä kannalta hyödyllinen hanke toteuttamatta, ellei valtio ryhdy luvan hakijaksi. Kuitenkaan silloin, kun voimatalous on yksinomainen hyödynsaaja, vesihallitus ei ryhdy luvan hakijaksi.
Kun vesihallitus on valtion puolesta luvan hakijana hankkeessa, josta on huomattavaa voimataloudellista hyötyä, hyödynsaajan oikeudet ja velvollisuudet sekä osallistuminen kustannuksiin määritellään sopimuksella, joka yleensä alistetaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi.
Ottaen huomioon vesihallituksen tehtävät yleisenä valvontaviranomaisena, ei vesihallituksen toimimista hakijana yhdessä
hyödynsaajan kanssa voida yleensä pitää suositeltavana.
Vesihallitus on valtion puolesta luvan hakijana tasapuolisuussyistä turvaamassa kaikkien vesien käyttäjien etua myös vesivoiman käyttöä edistävissä
hankkeissa, mikäli se oleellisesti edesauttaa yleiseltä kannalta hyödyllisten hankkeiden toteuttamista.
Vesihallituksen toimimista hakijana yhdessä hyödynsaajan kanssa ei voida yleensä pitää suositeltavana.
Vesihallitus ei ryhdy luvan hakij si hankkeissa,
joissa voimatalous on yksinomaisena
saajana.
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3.5

RAKENNUSTOIMINTA
Vesihallinnon oma rakennustoiminta on voimakkainta
Pohjanmaalla, jossa hankkeet ovat yleensä moninaiskäyttöhankkeita ja voimataloutta palveleviita osiltaan edellytyksiä luovia vesistötöitä kuten tekojärvien rakentamista pataineen ja kanavineen, säännöstelylaitteiden rakentamista ja perkauksia. Varsinaiset voimalaitostyöt suorittaa hyödynsaaja kustannuksellaan. Rakennustyötä on edeltänyt vesihallituksen
yleissuunnitelma, vesihallitukselle myönnetty lupa
sekä sopimus hyödynsaajan kanssa.
Vesihallinto toteuttaa vesivoiman käytön
edistämiseksi vain hyödynsaannin edellytyksiä luovia vesistötöitä. Vesihallinto toteuttaa ensisijaisesti vain suunnittelemiaan
ja valtion rahoittamia hankkeita.

3. 6
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Käyttötoiminta kohdistuu vesivoiman käytön edistämisen osalta niihin vesistön säännöstelyihin, joissa
vesihallitus on luvan haltijana ja joiden lupapäätös~
ten määräämiä tehtäviä ei ole sopimuksella siirretty
hyödynsaajille. Vesihallitus määrittelee luvan edellyttämät juoksutukset ja vedenkorkeudet sekä laatii
tarvittavat ennusteet ja palautuslaskelmat. Lisäksi
vesihallitus seuraa juoksutusten säätelyä ja laatii
juoksutussuunnitelmia kokonaisille vesistöille siitä
riippumatta, onko vesistössä vesihallituksen hallinnassa olevilla luvilla tnimeenpantuja säännöstelyjä.
Pääperiaatteena käyttötehtävissä ja rakenteiden kunnossapitotehtävissä on, että ne pyritään siirtämään
hyödynsaajille mikäli mahdollista, ellei yleisen
edun turvaamiseksi tai muista erityisistä syistä
niitä tulisi jättää valtion tehtäväksi.
Käyttö- ja kunnossapitotehtävät pyritään vesivoiman käytön edistämistä tarkoittavissa
hankkeissa siirtämään hyödynsaajille, mikäli niitä ei yleisen edun turvaamiseksi tai
muista erityisistä syistä ole syytä jättää
vesihallinnon omiksi tehtäviksi.
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TIIVISTELMÄ
Vesien virkistyskäytöstä suuri osa kohdistuu vesistöjen rantoihin, jotka ovat samalla vesistöjen herkimmät ja arimmat osat. Mahdollisuudet käyttää vesistöjä virkistyskäyttöön ovat vähentyneet vesien likaantumisen seurauksena. Likaantumista on tapahtunut eniten suurimpien asutuskeskusten läheisyydessä. Vapaaajan lisääntymisen myötä vesien virkistyskäyttö kasvaa ja asuinympäristölle asetetaan suurempia vaatimuksia. Vesien virkistyskäytön ja vesimaiseman hoidon
edistämisen eräänä keskeisenä tavoitteena on turvata
vesistöjen käyttökelpoisuus vesien virkistyskäytön
kannalta ja tarvittaessa parantaa sitä.
Vesihallinnon käytettävissä olevia keinoja vesien virkistyskäytön ja vesimaiseman hoidon edistämiseksi
ovat järvien ja jokien kunnostaminen sekä uusien tekojärvien ja vesiuomien rakentaminen, veneilyreittien
ja -satamien suunnittelu ja rakentaminen, uimarantojen ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen ranta-alueiden
kunnostus ja kehittäminen. Lisäksi tulee huolehtia vesiin liittyvien arvokkaiden luonnon- ja kulttuurimaisem~en sekä rakenteiden säilyttämisestä ja hoidosta ja
vesien virkistyskäytöstä aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten välttämisestä.
Vesihallinnon toiminnan painopiste virkistyskäytön ja
vesimaiseman hoidon edistämiseksi on tällä hetkellä
ja myös lähivuosina lainsäädännön kehittämisessä, toiminnassa valtakunnallisella tasolla, vesien kokonaissuunnittelun ja alueellisen yleissuunnittelun yhteydessä sekä kuntien ja eri etupiirien toimesta toteutettavien merkittävien hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen ohjaamisessa. Tärkeitä toimintoja ovat
myös rahoitustuella ohjaaminen sekä hankekohtainen
suunnittelu ja hankkeiden toteuttaminen. Periaateohjelman mukaan on tarpeen lisätä hankekohtaisen suunnittelun ja hankkeiden toteuttamisen osuutta tehtäväkentän hoidossa.
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Maamme vesistöjen käyttö virkistystarkoituksiin perustuu suurelta osin niiden maisemalliseen arvoon.
Suomen järvialue ja eräät rannikon saaristoalueet
ovat suurmaisematyyppinä tunnetusti ainutlaatuisia
maailmassa. Ainutlaatuisuus johtuu järvien runsaslukuisuudesta, niiden muodosta, kytkeytymisestä toisiinsa pitkiksi reiteiksi ja vesistöiksi, rantojen pituudesta ja mutkaisuudesta sekä saarien runsaudesta.
Rannat ovat vesimaiseman arvokkaimpia, mutta samalla
herkimpiä ja arimpia osia. Koska toisaalta huomattava osa vesien virkistyskäytöstä kohdistuu juuri rantaviivaan, tulevat tämän käyttömuodon kehittymismahdollisuudet riippumaan suuressa määrin rantojen laadusta ja käyttökelpoisuudesta.
Mahdollisuudet käyttää vesistöjä virkistystarkoituksiin ovat jatkuvasti vähentyneet. Ehkä suurin syy tähän on ollut vesien likaantuminen, joka on ollut laajaalaisinta suurimpien asutuskeskusten läheisyydessä.
Tällaiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet myös teollisuuden, liikenteen ja satamatoiminnan tarpeet, jotka
ovat usein kohdistuneet vapaa-ajan vieton kannalta
keskeisiin alueisiin. Perinteellinen omarantainen
loma-asutus on myös erityisesti maamme eteläosassa
rajoittanut muuta virkistyskäyttöä ja pakottanut uusien tonttien kysynnän suuntautumaan yhä kauemmaksi
suurimmista yhdyskunnista.
Vesien virkistyskäytön kehittyminen johtuu suuressa
määrin vapaa-ajan määrän kasvusta. Viisipäiväinen työviikko ja neljän viikon vuosiloma merkitsevät palkansaajille yli 120 vapaapäivää vuodessa päivittäisen
vapaa-ajan lisäksi. Yhteiskunta on lainsäädännöllisin
toimenpitein järjestänyt muillekin ryhmille mahdollisuuden viettää lomaa. Myös mm. eläkeläisten määrän
kasvu ja heidän kulutusmahdollisuuksiensa lisääntyminen on osaltaan lisännyt tarvetta huolehtia vapaaajan viettomahdollisuuksien kehittämisestä. Ennusteiden mukaan tulee vapaa-aika seuraavien vuosikymmenien
aikana kaikissa teollistuneissa maissa edelleen lisääntymään. Ulkoilun osuuden kaikesta vapaa-ajan vietosta arvioidaan maassamme kasvavan. Vesiin välittömästi tai välillisesti liittyvien toimintojen on lukuisissa tutkimuksissa todettu olevan keskeisellä sijalla kesäaikaisissa ulkoilutoiminnoissa.
Vesien virkistyskäytön suunnittelun tarvetta kuvastaa
osaltaan se ristiriita, mikä maassamme esiintyy toisaalta asutuksen sijoittumisen ja toisaalta rantojen
ja vesialueiden jakautumisen välillä. Virkistyskäyttöön soveltuvan vapaan rantaviivan määrän vaihdellessa Keski- ja Itä-Suomen lääneissä välillä 30 - 70
metriä asukasta kohti on se Uudenmaan läänissä alle
2 metriä sekä muualla Etelä- ja Lounais-Suomessa 10 15 metriä. Vaikein tilanne on rantojen riittävyyden

kannalta suurten yhdyskuntien lähialueilla ja rannik-
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koalueen niissä kunnissa ja
mereen.

amissa,

jotka eivät rajoitu

Rantojen määrä suhteessa
ei kuitenkaan yksinään anna oikeaa kuvaa vesien virkistyskäytön edistämiseen
ja vesimaiseman hoitoon li
alueellisesta
jakaantumisesta.
tapahtuva matkailu
ja retke
osittain
sellaisille
il , joilla
vesistöjen käyttö on muuten vähäi
. Toisaalta myös edellytykset laajojen yhtenäisten maisemakokonaisuuksien suojeluun ovat tällaisilla alueilla paremmat.
Vesien virkistyskäytön ja vesimaiseman hoidon edistämisen
eräänä keskeisenä tavoitteena on turvata vesistöjen käyttökelpoisuus vesien virkistyskäytön kannalta ja tarvittaessa parantaa sitä, ottaen huomioon kussakin vesistössä esiintyvät
suunnittelun yhteydessä tarkemmin määrite
virkistyskäytön tarpeet. Vesistöjen käyttökelpoisuuden määräävät vesistön
yleiset luonnonsuhteet ja niissä tapahtuneet rrLuutokset, vesialueiden ja rantojen käyttö sekä
likaantumisaste.
Vapaa-ajan sekä virkistäytymistarpeen ja -mahdollisuuksien
lisääntyminen ja asuinympäristön viihtyisyydelle asetettavien
vaatimusten kasvu edellyttävät yhteiskunnan osallistumista mm.
seuraavien erityistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisten
toimenpiteiden ohjaukseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen:
- asuinympäristön v~ihtyisyyden lisääminen vesivaroihin ja
niiden käyttöön kohdistuvilla toimenpiteillä,
- ulkoiluun ja retkeilyyn käytettävän vesiympäristön laadun
parantaminen,
- vesistöjen kunnostaminen siten, että ne osaltaan parantavat
matkailun kehitysedellytyksiä,
- vesien virkistyskäytöstä aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten välttäminen,
- erilaisten virkistyskäyttömuotojen tarpeiden yhteensovittaminen.
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Laki ja asetus vesihallinnosta määrittelevät vesihallinnon
tehtäviksi mm. vesien virkistyskäytön edistämisen ja vesimaiseman hoidosta huolehtimisen. Mainitussa laissa kuitenkin
säädetään, että vesihallinnon tehtäviin eivät kuulu vesiteitä ja vesiliikennettä koskevat asiat eivätkä virki
ja
muuta kalastusta sekä kalavesien hoitoa koskevat asiat. Vesihallituksen työjärjestyksen mukaan vesihallitus käsittelee
myös asioita, jotka koskevat vesien virkistyskäyttöä palvelevia venereittejä. Myös
muut ko. laissa vesihallinno!osoitetut tehtävät li
vesien virkistyskäytön edistämiseen.
Vesihallinnon toimintaa ja sen käytettävissä olevia keinoja
vesien virkistyskäytön edistämisessä ja vesimaiseman hoidossa rajoittavat em. säännös
li
si muiden valtion
skushallinnon ja väliportaan hallinnon sekä kunnallishallinnon
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viranomaisten tehtävistä annetut säännökset. Toimintaan vaikuttavat myös muut vesihallinnon tehtävät ja
vaikutusmahdollisuudet.
Vesien virkistyskäyttöä ja vesimaiseman hoitoa tulee
vesihallinnon edistää lähinnä seuraavassa lueteltavia
keinoja hyväksikäyttäen. Esitettävät keinot tulee ottaa huomioon toiminnan yleisessä kehittämisessä ja
ohjaamisessa, suunnittelun eri tasoilla, rakentamistoiminnassa sekä huolehdittaessa muulla tavoin vesien
virkistyskäytön edistämisestä ja vesimaiseman hoidosta. Kysymykseen tulevat siis ensisijaisesti seuraavat
keinot:
- järvien ja jokien kunnostaminen sekä uusien tekojärvien ja vesiuomien rakentaminen,
- veneilyreittien ja -satamien sijainnin suunnittelu,
kulkukelpoisuuden parantamiseksi tarpeellinen reittien kunnostaminen sekä veneilysatamien rakentaminen,
- uimarantojen ja muiden yleiseen käyttöön tarkoitettujen ranta-alueiden kunnostaminen ja käyttömahdollisuuksien kehittäminen,
- vesiin liittyvien virkistyskäytön kannalta tai maisemallisesti arvokkaiden luonnon- ja kulttuurimaisemien sekä erilaisten rakenteiden säilyttäminen,
hoito ja kunnossapito,
- vesien virkistyskäytöstä aiheutuvien haitallisten
ympäristövaikutusten välttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet kuten esim. loma-asutuksen ja veneilyn
vesi- ja jätehuollon kehittäminen, rakentamisen ohjaaminen sekä vesien virkistyskäyttöön liittyvien
toimintojen sijoittumisen suunnittelu,
- vesien virkistyskäytön kannalta tai maisemallisesti
arvokkaiden yleisten vesialueiden ja niillä sijaitsevien saarien hyväksikäytön kehittäminen, erityispiicteiden säilyttäminen sekä alueiden hoito ja
kunnossapito.
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3.1 TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET
Vesihallinto huolehtii vesien virkistyskäytön edistämisestä ja vesimaiseman hoidosta ensisijaisesti seuraavilla tasoilla:
- valtakunnallisella tasolla tapahtuva tavoitteiden
asettaminen sekä toiminnan yleinen kehittäminen ja
ohjaaminen,
- vesien käytön kokonaissuunnittelun yhteydessä tapahtuva sekä sitä yksityiskohtaisempi alueellinen
yleissuunnittelu tärkeimmillä alueilla,
- kuntien ja eri etupiirien toimesta toteutettavien
merkittävien hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen ohjaaminen,

suunnittelu ja hankkeen toteuttaminen joko
vesihallinnon toimesta
i
i
sä eri
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linnan muissa toiminnoissa ja muita käyttömuotoja
edistettäessä. Ensisijaisesti vesivoiman hyväksikäyttöä, tulvasuojelua ja uittoa palvelevissa hankkeissa on monesti mahdollista parantaa edellytyksiä käyttää vesistöjä virkistystarkoituksiin. Tämän lisäksi
hankkeesta aiheutuvat haitat voidaan osittain välttää ottamalla vesien virkistyskäytön ja vesimaiseman
hoidon tarpeet huomioon suunnittelun alkuvaiheista
lähtien. Vesiin kohdistuvien toimenpiteiden suunnitteluun ja hankkeiden toteuttamiseen osallistuvien
asiantuntemusta tulee näiltä osin pyrkiä lisäämään.
Samoin vesien virkistyskäytön asiantuntijoita tulee
käyttää hyväksi riittävän aikaisessa vaiheessa.
3.2 YLEISIIN UIMARANTOIHIN SEKÄ ULKOILUN, RETKEILYN JA MATKAILUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT
Yleisten uimarantojen sekä ulkoilu- ja retkeilyalueiden hankinta, kunnostaminen, varustaminen ja ylläpito kuuluvat yleensä kuntien tehtäviin. Alueiden varaaminen mainittuihin käyttötarkoituksiin kuuluu kaavoituksesta vastaaville viranomaisille, jolloin päävastuu myös tältä osin kuuluu kunnille. Mainittujen
tehtävien hoito edellyttää kuitenkin vesivaroihin ja
niiden käyttöön liittyvän asiantuntemuksen hyväksikäyttöä. Koska vesistöjen ja ranta-alueiden määrä
ja käyttökelpoisuus muodostavat yleensäkin tärkeän
perusedellytyksen paitsi uintimahdollisuuksien myös
ulkoilun, retkeilyn ja matkailun ja matkailun kehittymiselle, on vesihallinnon tarpeellista huolehtia näihin vesien käyttömuotoihin liittyvistä seuraavista
tehtävistä:
- koko maata käsittävällä ja alueellisella tasolla
tapahtuva uimarantojen sekä ulkoilu-, retkeilyja matkailutarkoituksiin tarvittavien ranta-alueiden ja vesistöjen kunnostamiseen ja käyttömahdollisuuksien kehittämiseen liittyvä tavoitteiden asettaminen, toiminnan ohjaaminen ja suunnittelu,
- mainittuihin käyttötarkoituksiin tarvittavien tai
niiden kannalta muuten merkityksellisten rantaalueiden ja vesistöjen kunnostaminen ja hoito vesihallinnon toteuttamien, pääasiassa muita käyttömuotoja palvelevien hankkeiden yhteydessä tarvittaessa yhteistyössä muiden osapuolten, lähinnä
kuntien kanssa,
- ensisijaisesti mainittuja käyttötarkoituksia palvelevien vesistön kunnostamishankkeiden toteuttaminen
siltä osin kuin yleiset edellytykset valtion osallistumiselle ovat olemassa.
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3.3 VENEILYYN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT
Veneilyn edistämiseen liittyvien tehtävien jako vesihallituksen, tie- ja vesirakennushallituksen sekä merenkulkuhallituksen kesken ei ole kaikilta osin vielä selkiintynyt. Kysymystä on käsitelty mm. tie- ja vesirakennushallituksen venesatamatutkimuksessa sekä ehdotuksessa, jonka on 15.1.1975
tehnyt neljän vesiliikennettä sivuavia tehtäviä hoitavan keskusviraston asettama työryhmä. Kumpaankin työnjakoehdotukseen
s~sältyy eräitä ilmeisiä päällekkäisyyksiä, minkä lisäksi ne
kaikilta muiltakaan osin eivät vastaa vesihallituksen käsitystä. Varsinkin veneilyyn liittyvien rakentamista ja valtion
rahoitustukea koskevien käsitysten välillä on olemassa eroja.
Edellä mainittujen ehdotusten pohjalta voidaan todeta, että
vesihallinnon tehtäväksi on varsin yleisesti hyväksytty:
- koko maata käsittävällä ja alueellisella tasolla tapahtuva
veneilyn suunnittelu ja sen koordinointi sekä veneilyyn
liittyvien perusselvitysten tekeminen.
pääasiassa virkistyskäyttöön tarkoitettujen venesatamien eli veneilysatamien rakentamiseen osoitetaan valtion rahoitustukea, tulisi sen hoitamisen kuulua kiinteästi em. tehtävään liittyvänä vesihallitukselle. Mm. vesihallinnon muihin
suunnittelu- ja rakentamistehtäviin liittyen tulisi sen lisäksi huolehtia seuraavista tehtävistä:
- pääasiassa vesien virkistyskäyttöä palvelevien kokonaisia
vesistöreittejä tai laajoja vesistönosia käsittävien veneilyreittien ja niihin kuuluvien rakenteiden yksityiskohtainen suunnittelu, kunnostaminen ja rakentaminen,
- sellaisten kulkukelpoisuuden parantamiseksi tarpeellisten
väylän perkausten tai ruoppausten suunnittelu ja toteuttaminen, joilla on merkitystä ensisijaisesti vesien virkistyskäyttöön l~ittyvän veneilyn edistämiselle,
- veneilysatamien suunnittelun ja rakentamisen ohjaaminen,
tarvittavien ohjeiden laatiminen sekä satamien rakentaminen siltä osin kuin tehtävä voidaan katsoa valtiolle kuuluvaksi.

Mikäl~

Venepaikkojen lukumäärän perusteella arvioituna tulevat maahamme rakennettavat venesatamat palvelemaan ensisijaisesti
vesien virkistyskäyttöön liittyvää veneilyä. Lisäksi niillä
tulee olemaan merkitystä mm. kalastus- ja yhdysliikennesatamina. Koska vesien virkistyskäyttöä palvelevien venesatamien
rakentamistehtävien jakamista valtionhallinnossa useamman
keskusviraston kesken ei voida pitää tarkoituksenmukaisena
ja koska vesien moninaiskäyttöä palvelevat valtion toimesta
toteutettavat rakentamistehtävät yleensä muutenkin kuuluvat
vesihallinnolle, tulisi vesihallinnon pyrkiä edistämään myös
vesien virkistyskäyttöä palvelevien moninaiskäyttösatamien
rakentamista.
Vesihallituksen edellä mainittujen tehtävien ulkopuolelle tulisivat jäämään mm. ensisijaisesti laivaliikenteen kehittämistä palvelevat veneilyn kannalta merkitykselliset väylien
rakentamistehtävät, veneilyn ja vesiliikenteen valvonta sekä
merikartaston ylläpito ja kehittäminen.
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3.4 LOMA-ASUTUKSEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT
Loma-asutuksen sijoittumista koskeva kokonaisvaltainen suunnittelu ja rakentamistoiminnan ohjaaminen
kuuluvat ensisijaisesti kaavoitusta ja rakentamista
koskevan lainsäädännön osoittamille viranomaisille.
Pääosan loma-asutuksesta sijaitessa vesien äärellä
on vesihallinnon tarpeellista asiantuntijaviranomaisena huolehtia tähän rantojen käyttömuotoon liittyvistä seuraavista tehtävistä:
- ohjeiden laatiminen ja suositusten esittäminen vesien tilan ja käyttökelpoisuuden, vesimaiseman, vesistön yleisten luonnonsuhteiden ja vesistöjen muiden käyttömuotojen loma-asutukselle asettamien vaatimusten ja rajoitusten huomioonottamiseksi,
- loma-asutuksen kehittymisedellytysten parantaminen
vesihallinnon toteuttamien hankkeiden ja vesistöjen
kunnostamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisen yhteydessä.
3.5 VESIMAISEMAN HOITOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT
Vesimaiseman hoitoa on käsitelty jo edellä kohdissa
3.2 ja 3.4 siltä osin kuin se liittyy vesien virkistyskäytön edistämiseen. Vesihallinnon tulee huolehtia vesistöjen ja niiden ranta-alueiden maiseman hoidosta seuraavien tehtävien puitteissa:
- vesimaiseman hoitoon liittyvien yleisten tavoitteiden asettaminen ja toimintaohjeiden laatiminen,
- arvokkaiden luonnon- ja kulttuurimaisemien ja vesiin liittyvien rakenteiden säilyttämistä ja hoitoa koskevien suositusten antaminen lähinnä alueellisen suunnittelun yhteydessä,
- vesimaiseman hoidon huomioonotto vesihallinnon toimesta tapahtuvan vesien käytön yleissuunnittelun ja
sen toteuttamien hankkeiden suunnittelun, toteuttamisen ja hoidon yhteydessä,
- vesimaiseman hoitoon tähtäävien kunnostamistoimenpiteiden ohjaaminen ja toteuttaminen siltä osin
kuin yleiset ed€llytykset valtion osallistumiselle
ovat olemassa.
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TIIVISTELMÄ
Vesihallinnon toiminta on monilta osin sidoksissa eri
elinkeinotoimintoihin sekä asutuksen tarpeisiin. Toiminnalla pyritään turvaamaan ja luomaan edellytyksiä
elinkeinotoimintojen ja asutuksen kehittämiselle sekä estämään ja rajoittamaan vesistöihin ja niiden
käyttöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
Elinkeinotoiminnoista vesihallinnon toiminta liittyy
ennen kaikkea teollisuuderi, energiatalouden, maatalouden, kalatalouden, ma~kailun ja sisävesiliikenteen kehittymiseen. Vapaa-ajan viettoon kohdistuvia tarpeita
on eniten asuinympäristön läheisyydessä ja tiheään asutuilla seuduilla. Ympäristönsuojelun osa-alueista vesien suojelulla on ollut keskeinen asema. Myös jätehuoltoon, ilmansuojeluun ja maaperän suojeluun liittyvillä tehtävillä on monia yhtymäkohtia vesihallinnon
toimintaan.
Vesihallinnon toiminta-ajatuksena on "vesivarojen tarkoituksenmukaisen käytön turvaaminen". Toiminta-ajatusta tukevat tavoitteet on periaateohjelmassa jaettu
yleisiin, vesien käyttömuotokohtaisiin, vesien haittavaikutusten torjunnan ja vesiensuojelun tavoitteisiin.
Vesihallinnon käytettävissä olevat resurssit eivät lisääntyne olennaisesti lähitulevaisuudessa, joten toiminnassa on keskityttävä resurssien käytön tehostamiseen ja kohdennettava ne uudelleen tärkeimpiin tehtäväalueisiin kuitenkin niin, että vesihallinnon lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuiksi.
Vesihallinnon tulee tuottaa ylemmän päätöksenteon
tarpeisiin monipuolisesti valmisteltua tietoa vaihtoehtoisista toimintamahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista. Kehitettäviä alueita ovat mm. vesihallinnon
tuottaman tiedon tehokkaampi hyödyntäminen, rahoitusjärjestelmän kehittäminen, rakentamisorganisaation
toimintamahdollisuuksien säilyttäminen ja kehittäminen sekä vesilain muuttaminen nykyisiä vaatimuksia
vastaavaksi. Vesihallinnon organisaation tehokkuutta
voidaan parantaa kiinteämmällä yhteistoiminnalla tai
mahdollisesti siirtymällä tehtäväpohjaiseen toimialajakoon. Vesien käytön kokonaissuunnittelusta vapautuvia suunnitteluresursseja voitanee kohdistaa alueelliseen yleissuunnitteluun ja hankesuunnitteluun.
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1.1 YHTEISKUNTATALOUDEN KEHITTYMINEN
Taloudelliset edellytykset vesihallinnon keskeisimpien tavoitteiden saavuttamiseksi ovat vuonna 1974
alkaneen laman aikana oleellisesti heikentyneet. Se
taloudellinen kasvuvauhti, joka näyttää nahdolliselta lähivuosina, antaa varsin rajoitetut mahdollisuudet uudistusten toteuttamiseen. Julkisten menojen lisäys jollakin tehtäväalueella edellyttää vastaavasti
julkisten menojen säästöä toisella tehtäväalueella.
Vesihallinnon osalta suunnittelukaudelle 1979 - 1982
asetetut talouspoliittiset tavoitteet edellyttävät,
että tehtävät hoidetaan pääasiassa nykyisellä henkilöstö- ja muilla voimavaroilla niitä tarpeen mukaan
uudelleen kohdentaen.
Vesihallinnon toiminta kytkeytyy monilta osin eri
elinkeinotoimintoihin sekä asutuksen tarpeisiin. Toiminnalla pyritään toisaalta turvaamaan ja luomaan
edellytyksiä elinkeinotoimintojen ja asutuksen kehittämiselle sekä toisaalta huolehtimaan vesistöihin ja
niiden käyttöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten
estämisestä ja rajoittamisesta. Elinkeinotoiminnoista vesihallinnon toiminta kytkeytyy erityisesti teollisuuden, energiantuotannon, maa- ja metsätalouden,
kalatalouden, matkailun sekä vesiliikenteen kehittymiseen. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti näiden toimintojen yleisiä kehitysnäkymiä.
Pääosa maamme teollisuudesta toimii tällä hetkellä
vajaalla kapasiteetilla. Tämä on merkinnyt mm. tuotannossa käytettävän veden ja syntyvien jätevesien määrän
alentumista. Teollisuuden tuotannon arvioidaan kohoavan parhaassakin tapauksessa melko hitaasti. Merkittävää uutta tuotantokapasiteettia tarvittaneen aikaisintaan 1980-luvun keskivaiheilla. Runsaasti vettä käyttävässä teollisuudessa tuotannon mahdollinen kasvu
keskittynee lähes yksinomaan jo olemassaoleviin laitoksiin.
Energiataloudessa tultaneen paaosa kasvavasta sähköntarpeesta tyydyttämään tulevaisuudessa ydinenergialla,
konventionaalisella lauhdutusvoimalla ja teollisuuden
vastapainevoimalla. Vuoteen 1985 mennessä rakennettava
lisäkapasiteetti tultaneen pääosin sijoittamaan tällä
hetkellä toiminnassa tai rakenteilla olevien laitosten
yhteyteen. Rakenteilla olevan tuotantokapasiteetin määrä on lähes 40 % tällä hetkellä käytettävissä olevan tehon määrästä.
Yleinen pyrkimys energiahuollon kotimaisuusasteen lisäämiseen edellyttää paitsi tehokkaita energiansäästötoimenpiteitä myös turpeen, puun ja vesivoiman tehostettua hyväksikäyttöä. Vesivoiman merkitystä ovat lisänneet
myös sen edulliset säätöominaisuudet. Vesivoiman tuotantoa voitaneen lisätä nykyisestä 10 - 30 % riippuen
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eri energiamuotojen hintasuhteiden kehittymisestä ja vesien
muun käytön ja luonnonsuojelun asettamista vaatimuksista.
Maatalouspolitiikassa on lähivuosien tavoitteena toisaalta
maatalouselinkeinon tuottavuuden nousu sekä toisaalta tuotannon ja kotimaisen kulutuksen tyydyttävän tasapainon saavuttaminen. Em. tavoitteet edellyttävät paitsi viljelyksessä olevan peltoalan supistamista nykyisestään myös maataloudellisten tulvasuojelu-, maankuivatus- ja kastelutoimenpiteiden
toteuttamista. Näillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös
tuotannon tehostamiseen ja maaseutualueiden elinkelpoisuuden
säilymiseen. Tulvasuojelutoimenpitein on lisäksi tarpeen pyrkiä sellaisten poikkeuksellisten tulvavahinkojen estämiseen,
joita aiheutui maatalouden lisäksi myös mm. asutukselle,
teollisuudelle ja liikenteelle vuosina 1974 - 75 sekä vuoden
1977 keväällä esiintyneiden tulvien aikana.
Valtaosa. maamme luonnonvesien kalansaaliista tulee edelleenkin keskittymään merialueille. Kuitenkin myös sisävedet tarjoavat kalatalouden kehittämiselle huomattavia käyttämättömiä
mahdollisuuksia. Pyrkimykset sisävesien ja erityisesti myös
Itämeren tehostettuun kalataloudelliseen hoitoon edellyttänee
perustettavaksi paitsi muutamia uusia kalanviljelylaitoksia
myös runsaasti luonnonravintolammikoita. Kalojen luontaisten
lisääntymis- ja kasvuolosuhteiden säilyttäminen ja parantanen on kuitenkin perusedellytyksenä kalavesien laaja-alaiselle hyväksikäytölle.
Myös matkailun kehittäminen tulee asettamaan omat vaatimuksensa vesien käyttökelpoisuudelle ja tilalle. Matkailussa pyritään lähivuosina ensisijaisesti olemassaolevien keskusten
palveluvarustuksen kehittämiseen. Tässä suhteessa on ves11n
liittyvillä toiminnallisilla mahdollisuuksilla ja vesiympäristön laadulla usein huomattava merkitys.
Sisävesiliikenteen kehittyminen riippuu oleellisesti raakaöljyn hinnan kehittymisestä. Merkittävänä säilyy edelleen puutavaran nippu-uitto. Uittomahdollisuuksia voidaan tarvittaessa
kehittää mm. toteuttamalla eräitä huomattavia kanavointihankkeita ja kehittämällä terminaaliverkostoa.
1.2 ASUTUKSEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITTYMINEN
Valtioneuvoston 13.10.1975 hyväksymän väestösuunnitteen mukaan kasvaisi koko maan väkiluku vuoden 1975 tasosta vuoteen
1985 mennessä noin 170 000 eli 4 %. Em. kasvusta 90 % sijoittuisi Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänien alueelle.
Muuttoliike läänien sisällä kohdistuisi em. suunnitteen mukaan edelleen huomattavassa määrin suurimpiin keskuksiin.
Muuttoliike olisi kuitenkin oleellisesti vähäisempää kuin
1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuoliskon aikana. Yhdyskuntien
vesilaitoksiin arvioidaan liittyvän vuosien 1976 - 1985 välisenä aikana noin 900 000 asukasta ja viemärilaitoksiin noin
800 000 asukasta.
Vapaa-ajan viettoon liittyvät tarpeet kohdistuvat pääosaltaan
välittömään asuinympäristöön. Suurimmat ristiriidat vesien
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tilan ja käyttötarpeiden välillä keskittyvät siten tiheään asutuille alueille. Tavanomaisten vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi asuinympäristön viihtyisyyden
ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien säilyminen ja
paraneminen edellyttää rantojen ja vesialueiden monipuolista kunnostamistoimintaa.
Vesiensuojelulla on ollut maamme ympäristönsuojelussa
viime vuosina keskeinen asema. Se on ollut sekä lainsäädännöllisesti että hallinnollisesti parhaiten järjestetty ympäristönsuojelun osa-alue. Vesiensuojeluun
käytettävissä olevien varojen määrä on kuitenkin viime vuosina merkittävästi supistunut. Teollisuuden
tuotantokapasiteetin vajaakäytöstä johtuen on vesistöjen kuormitus kuitenkin alentunut merkittävästi. Vesiensuojelutoimenpiteiden ansiosta tapahtunut vähenemä on huomattavasti vähäisempi. Mikäli tuotanto uudelleen nousee nykyistä kapasiteettia vastaavalle tasolle tai sitä suuremmaksi, vaatii kuormituksen alentam~stavoitteiden saavuttaminen ja jälkeenjääneisyyden korjaaminen huomattavasti nykyistä suurempia vuosittaisia investointeja.
Ympäristönsuojelun muiden osa-alueiden, kuten jätehuollon, ilmansuojelun, meluntorjunnan ja maaperän
suojelun kehittyminen on suuresti riippuvainen lainsäädännön ja hallinnon kehittymisestä. Vallitsevat
taloudelliset edellytykset huomioon ottaen ei ole ilmeistä, että lähivuosina voitaisiin näiden ympäristönsuojelutehtävien hoitoon osoittaa merkittävästi
lisää varoja. Jätehuoltoon, ilmansuojeluun ja maaperän suojeluun liittyvillä tehtävillä on monia yhtymäkohtia vesihallinnon toimintaan. Kun lisäksi otetaan
huomioon hallinnon kehittämiseen liittyvät taloudelliset rajoitukset ja hallinnon joustavuuteen liittyvät vaatimukset, on vesihallinnon kehittämisessä tarpeen varautua sen tehtäväkentän laajenemiseen.
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2.1 TOIMINTA-AJATUS
Vesihallinnon toiminta-ajatuksena on ''vesivarojen
tarkoituksenmukaisen käytön turvaaminen". Se määrittelee vesihallinnon toiminnan päämäärän tehtävien ja
toimintaedellytysten perusteella mahdollisimman pitkällti aikavälillä. Seuraavassa esitetään toimintaajatusta tukevat yksityiskohtaisemmat tavoitteet.
2.2 YLEISET TAVOITTEET
Vesihallinto pyrkii toiminnallaan seuraavien yleisten
tavoitteiden saavuttamiseen:
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- parannetaan ja turvataan myönteisen taloudellisen kehityksen ja hyvinvoinnin lisääntymisen edellytyksiä,
- turvataan vesien terveellisyys ja viihtyisyys elinympäristönä,
- edistetään tasapainoista alueellista vesien käytön kehitystä,
- turvataan vesien hyväksyttävien käyttötarpeiden tyydyttäminen luonnon asettamien rajoitusten puitteissa,
- vaikutetaan vesivarojen tarpeettoman ja tuhlailevan käytön
vähentämiseksi,
- tyydytetään vesiin ja yleensä vesivaroihin liittyvän tiedon tarpeet 1
- turvataan lakiin perustuvat oikeudet vesien käyttöön.
2.3 VESIEN KÄYTTÖMUOTOKOHTAISET TAVOITTEET
Vedenhankinnan tavoitteet
Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vedenhankinnan osalta tavoitteena on turvata kohtuullisilla kustannuksilla tapahtuva hyvälaatuisen raakaveden saanti ja edistää veden määrän ja laadun osalta mahdollisimman riskittömien vedenhankintaratkaisujen toteuttamista. Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vedenhankinnassa tulee pyrkiä pohjaveden osuuden lisäämiseen. Teollisuuden vedenhankinnan osalta tavoitteena on turvata teollisuudelle mahdollisuus hyvälaatuisen raakaveden riittävään
saantiin.
Vesien virkistyskäytön tavoitteet
Vesien virkistyskäytön osalta on keskeisenä tavoitteena asuinympäristön viihtyisyyden lisääminen sekä vesi- ja ranta-alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen ja säilyttäminen vesivaroihin ja niiden käyttöön kohdistuvilla toimenpiteillä. Lisäksi on tavoitteena muutenkin turvata edellytykset
ves11n liittyvän ulkoilunf retkeilyn, matkailun, loma-asutuksen ja virkistyskalastuksen kehittämiselle, sovittaa yhteen
näiden ristiriitaiset tarpeet ja välttää mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.
Vesivoimatalouden tavoitteet
Tavoitteena onedistää vesivoiman käyttöä erityisesti jo rakennetuissa päävesistöissä, mutta myös muissa vesistöissä moninaiskäyttöperiaatetta soveltaen. Toimenpiteiden edullisuutta
harkittaessa otetaan taloudellisten tekijöiden rinnalla huomioon myös rahana•vaikeasti arvioitavat tekijät kuten ympäristön ja luonnon suojelu, viihtyisyys- ja virkistystekijät
sekä alue- ja työllisyyspoliittiset näkökohdat. Vesivoiman
käytön edistämisen tulisi tapahtua koko energiatalouden kehittämisen tavoitteiden puitteissa.
Uiton tavoitteet
Tavoitteena on uiton toimintaedellytysten säilyttäminen ja
parantaminen ottaen huomioon erityisesti nippu-uiton
ttämiseen liittyvät tarpeet. Nippu-uittomahdollisuuksien luominen eräiden suurten vesistöjen alajuoksulle ja vesi
en vä-
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lille edellyttää myös vesihallinnon aktiivista mukanaoloa. Uiton edistämisessä on tarpeen kiinnittää
huomiota myös uiton merkitykseen kriisiaikojen kuljetusmuotona. Uittotoimintaa tulee kehittää ottaen
tasapuolisesti huomioon myös muut vesien käyttömuodot.
Vesiliikenteeseen liittyvät tavoitteet
Tavoitteena on vesiliikenteen toimintaedellytysten
säilyttäminen ja parantaminen osana vesien kokonaiskäyttöä. Keskeisenä tehtävänä vesiliikenteen edistämisessä on sisävesiväylästön toimivuuden ja taloudellisuuden parantaminen. Vesiliikenteen aktiiviseen
edistämiseen tähtäävät tavoitteet asetetaan liikenneministeriön hallinnonalalla.
Kalatalouteen liittyvät tavoitteet
Vesivarojen tarkoituksenmukaisen käytön turvaamisessa ottaa vesihallinto huomioon myös kalatalouden,
jonka tavoitteet ovat samansuuntaiset mm. vesiensuojelun tavoitteiden kanssa. Kalatalouden aktiiviseen
edistämiseen tähtäävät tavoitteet asettaa kalatalousviranomainen.
2.4 VESIEN HAITTAVAIKUTUSTEN TORJUNNAN TAVOITTEET
Tulvasuojelun tavoitteet
Tulvasuojelussa on tavoitteena taloudellisesti perusteitujen tulvasuojelutoimenpiteiden toteuttaminen sekä
kehittää ja pitää yllä vesihallinnon organisaation
valmiutta myös poikkeuksellisten tulvatilanteiden varalle. Toimintavalmiutta poikkeustilanteissa tulisi
lisätä laatimalla katastrofisuunnitelmat erityisesti
suurille vesistöillemme. Pohjanmaan keskeneräisten
tulvasuojelutöiden valmistuttua on vuosikymmenen vaihteen jälkeen tulvasuojeluun käytettävissä olevia varoja suunnattava nykyistä enemmän maan eteläosiin.
Maankuivatukseen liittyvät tavoitteet
Tavoitteena on toteuttaa vesihallinnolle osoitettavat
kuivatustyöt siten, että ne liittyvät mahdollisimman
hyvin vesivarojen tarkoituksenmukaiseen kokonaiskäyttöön. Vesihallinnon organisaation valmius kuivatustehtävien suorittamiseen tulee säilyttää. Varsinaiset
kuivatustoiminnan tavoitteet asettaa maatilahallitus.
2.5 VESIENSUOJELUN TAVOITTEET
Vesiensuojelulla pyritään turvaamaan vesien käyttötarpeiden edellyttämän veden laadun säilyminen tai parantamaan veden laatua käyttötarpeita vastaavaksi.
Keskeisenä tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja
laatua jätevesien voimakkaasti likaamissa vesistöissä
sekä supistaa likaantuneita alueita nykyisestään. ve~
siensuojelutoimenpiteiden tarpeen määrittelyn tulisi
perustua saavutettavien hyötyjen ja muiden vaikutus-
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ten sekä kustannusten ja haittojen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun.
2.6 YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus ja tavoitteet määrittelevät suunnan johon
toiminnalla pyritään. Toimintaperiaatteet ovat menettelytapoja, joita toiminnassa noudatetaan. Seuraavassa on eräitä vesihallinnon keskeisiä toimintaperiaatteita:
- pyrkimys yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuteen, joka
sisältää sekä taloudelliset että aineettomat kustannukset
ja vaikutukset,
- oikeudenmukaisuuden toteutumisen turvaaminen ja edistäminen
vesien käytössä,
- käytettävissä olevien resurssien tehokas käyttö ottaen
huomioon tehtävien painopistealueet,
- omaa toimintaa edistävän ja vesien käyttäjiä palvelevan
tiedotustoiminnan harjoittaminen.
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3.1 TOIMINNAN YLEISET SUUNTAVIIVAT
Vesihallinnon käytettävissä olevien resurssien olennaiseen
lisäämiseen ei nykynäkymillä ole mahdollisuuksia. Toiminnan
kehittämisessä on näin ollen keskityttävä resurssien käytön
tehostamiseen ja niiden uudelleen kohdentamiseen tärkeimpiin
tehtäväalueisiin. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia siitä,
että vesihallinnon lakisääteiset tehtävät tulevat hoidetuiksi.
Valtiovallan yleiset talouspoliittiset tavoitteet asettavat
myös vesihallinnon toiminnalle erään lähtökohdan. Nämä tavoitteet merkitsevät mm. tuotannollisen toiminnan edistämistä ja
vesistöjen taloudellisen hyväksikäytön tehostamista vesihallinnon käytössä olevilla keinoilla. Toisaalta 1980-luvun puoliväliin mennessä saattaa taloudellinen kehitys muuttua nykyistä myönteisemmäksi. Näin ollen pitkäjännitteisemmällä
toiminnalla tulee edelleen pyrkiä turvaamaan myös sellaiset
vesien, vesimaiseman ja vesiluonnon suojeluun ja hoitoon sekä
vapaa-ajan viettoon liittyvät tarpeet, joilla ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia.
Vesihallinnon lakisääteisten tehtävien hoidon sopeuttaminen
em. yleisiin talouspoliittisiin tavoitteisiin edellyttää, että erityistä huomiota kiinnitetään toisaalta toiminnan yhteiskuntataloudellisten vaikutusten selvittämiseen ja sen pohjalta laadittujen toimintaohjelmien kehittämiseen sekä toisaalta mahdollisimman nopeasti vaikuttavien hankesuunnitelmien
laatimiseen. Mainittu selvitystarve koskee erityisesti vesivoiman käyttöä ja vesiensuojelua. Hankesuunnittelussa tulee
pyrkiä kaikkien eri käyttömuotojen ja suojelunäkökohtien monipuoliseen huomioon ottoon.
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3. 2 TOIMINNAN PAINO'I'TUMINEN
Vesihuolto
Vesihuollon merkitys vesihallinnon tehtävänä tulee
säilymään lähitulevaisuudessa nykyisellään. Toiminnassa tulee varautua siihen, että myös viemäröintiin
ja jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen investointien määrä 1980-luvun puoleenväliin mennessä uudelleen kohoaa. Investointitarvetta lisää osaltaan pyrkimys raakaveden laadun parantamiseen, haja-asutuksen
vesihuollon järjestämiseen sekä kriisiaikojen vedenhankinnan turvaamiseen. Tutkimus- ja suunnittelutoiminnassa tulee yhä enemmän kiinnittää huomiota pohjavesien käyttöönotto- ja säilyttämismahdollisuuksiin.
Vesien virkistyskäyttö ja vesimaiseman hoito
Vesien virkistyskäyttöä ja vesimaiseman hoitoa palve.levassa toiminnassa tulee lähivuosina keskittyä lähinnä ohjaavaan ja edellytyksiä säilyttävään toimintaan. Vesistöjen kunnostamistoiminnan osalta tulee
aluksi huolehtia ensisijaisesti koetoiminnasta. Vesien virkistyskäytön tarpeet tulee kuitenkin ottaa
huomioon eräänä vesien merkittävänä käyttömuotona eri
käyttötarko~tuksia palvelevassa suunnittelussa ja rakentamistoiminnassa.
Vesivoimatalous
Vesivoiman käytön edistäminen edellyttää vesivoiman
energiataloudelle tarjoamien mahdollisuuksien selvittämistä valtakunnallisella tasolla sekä vesivoiman
käytön tehostamis- ja lisäämismahdollisuuksien selvittämistä vesien eri käyttömuotoja palvelevan yleisja hankesuunnittelun yhteydessä. Näiden tehtävien suorittaminen edellyttää, että vesivoimatalouden osuutta
vesihallinnon toiminnassa jossain määrin lisätään.
Uitto
Vesihallinnon tulee vesistöjen kokonaiskäyttöön liittyvänä edistää uittomahdollisuuksia sekä sisävesillä
että merialueilla. Uiton toimintaedellytyksiä tulee
parantaa saattamalla uittosäännöt ajanmukaiseen muotoon. Käytöstä pois jääneiden uittoväylien uittosäännöt on pyrittävä lakkauttamaan.
Kalatalous
Vesihallinnon tulee oman toimialansa ja omien toimin~amahdollisuuksiensa puitteissa pyrki~ säilytt~mään
Ja parantamaan kalatalouden kehittymisedellvtvksiä.
Vesien haittavaikutusten torjunta ja kastelu
Tulvasuojelun edellyttämä vesistöjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen on tarkoituksenmukaista hoitaa yleensä vesien eri käyttömuotoja palvelevien hankkeiden yhteydessä. Tällaista hankesuunnittelua on ve-
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sihallinnossa tarpeen tehostaa. Suurten päävesistöjen kohdalla tulvasuojelu liittyy kiinteästi säännöstelyjen tarkistamiseen. Tarkistaruistarve tulisi pyrkiä selvittämään vesien
käytön kokonaissuunnittelun ja yleissuunnittelun puitteissa.
Maankuivatustoiminta vesihallinnon toiminnan osalta säilynee
nykyisen laajuisena ja suunnittelun osalta ehkä lievästi supistuu. Suunnittelutoiminnan laajuus tulee mukauttaa hankkeiden rahoitus- ja toimeenpanomahdollisuuksiin.
Kastelun merkitys eräänä vesistöjen käyttömuotona tulee lisääntymään. Kastelun kannalta keskeisimmän alueen muodostaa
Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalue.
Vesiensuojelu
Vesiensuojelu tulee olemaan edelleen vesihallinnon toiminnan
eräänä keskeisenä painopistealueena. Toiminnan tavoitteena
on vesiensuojelun jatkuvuuden turvaaminen ja muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin sopivien keinojen hyväksikäyttö.
Tämä edellyttää vesiensuojelun periaateohjelman tarkistamista
ja täydentämistä. Tarkistamisen tulisi perustua vaihtoehtoisten investointiohjelmien vaikutusten vertailuun. Pitemmällä
tähtäyksellä tulee vesiensuojelun ja vesihuollon rahoitusjärjestelmiä kehittää edelleen. Samoin tulee kehittää vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten mittaamisjärjestelmiä. Pistekuormituksen lisäksi tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota myrkkyjen ja torjunta-aineiden aiheuttamien haitallisten
vaikutusten estämiseen sekä maa- ja metsätalouden ja muun ns.
hajakuormituksen aiheuttaman vesistöjen hitaan rehevöitymisen
vähentämiseen.
3.3 VAIKUTUSKEINOJEN KEHITTÄMINEN
Vesihallinnon tulee toimintaedellytyksiensä kehittämiseksi
ja säilyttämiseksi tuottaa ylemmän päätöksenteon tarpeisiin
monipuolisesti valmistettua tietoa vaihtoehtoisista toimintamahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista. Erityisesti tulee
keskittyä toiminnan taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten kuvaamiseen.
Vesihallinnon tuottamia suunnitelmia, tutkimuksia ja muuta tietoa tulisi nykyistä tehokkaammin hyödyntää ajatellen myös muiden viranomaisten, yhteisöjen yms. vaikutusmahdollisuuksia.
Tämä merkitsee mm. aktiivista vaikuttamista muiden organisaatioiden suunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun.
Taloudellisten keinojen hyväksikäyttäminen riippuu paitsi
yleisistä rahoitusmahdollisuuksista myös siitä, kuinka vesihallitus pystyy omalta toimialaltaan osoittamaan rahoituskelpoista toimintaa. Erityistä huomiota tulisi siten kiinnittää
toiminnan kustannuksia ja vaikutuksia koskevaan suunnitteluun
ja selvitystyöhön toisaalta valtakunnallisella tasolla ja toisaalta hankesuunnittelun tasolla.
Alueellisia vesihuoltotöitä sekä kuivatus- ja kastelutöitä
koskevan lainsäädännön tarkistaminen ja luominen sekä rahoituk-
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sen järjestyminen tulisi osaltaan edistämään vesihallinnon toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Myös vesistöjen kunnostamiseen liittyvän koetoiminnan rahoitus tulisi helpottamaan toiminnan tarkoituksenmukaista ohjaamista.
Vesiensuojelun ja vesihuollon rahoituksen voimakas supistuminen kiirehtii osaltaan koko rahoitusjärjestelmän kehittämistä. Kuitenkin rahoitusta voidaan edelleen lähivuosina hoitaa nykyisen järjestelmän puitteissa sitä tarpeen mukaan kehittäen.
Vesihallinnon keskeisistä tehtävistä huolehtimista tulisi ilmeisesti helpottamaan rakentamisorganisaation
toimintamahdollisuuksien säilyttäminen tai kehittäminen. Tämän vaikutuskeinon tehokas hyväksikäyttö edellyttää sitä tukevan suunnittelutoiminnan tehostamista.
Vesilain muuttamista voidaan pitää kiireellisenä mm.
eräiden vesiensuojeluun liittyvien säännösten osalta.
Tarpeellista on mm. lupamenettelyn nopeuttaminen erityisesti jäteveden johtamisen osalta, jäteveden johtamista ja eräitä rakentamistoimenpiteitä koskevan
ilmoitusvelvollisuuden kehittäminen sekä pohjavesien
suojelua koskevien säännösten tarkistaminen. Valmisteltavana oleva luonnos hallituksen esitykseksi vesilain muuttamiseksi ei vielä sisällä korjausta kaikkiin niihin epäkohtiin,. jotka esim. vesilain tarkistamiskomitea mietinnössään esitti. Valmistelutyötä
tulisikin edelleen jatkaa mm. haitallisen sekavan
muutoksenhakujärjestelmän korjaamiseksi.

3.4 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Vesihallinnon toimintoihin pohjautuva organisaatio
jakaa tehtäväkokonaisuuden käsittelyn usein usealle
osastolle tai toimialalle. Tämä hidastaa ja muutenkin vaikeuttaa asioiden hoitoa. Mikään yksikkö ei ole
riittävän selvästi vastuussa tällaisten kokonaisuuksien hoidosta. Myöskään vaikutuskeinoja ei koeta riittävästi yhteisiksi keinoiksi vaan ao. organisaatioyksikön omaksi keinoksi. Tämä on johtanut toiminnan
osittaiseen tehottomuuteen. Epäkohtaa tulisi lieventää eri toimintojen kiinteämmällä yhteistoiminnalla
tai organisaatiota kehittämällä. Piirihallinnossa olisi turvattava mahdollisuudet henkilöresurssien joustavaan käyttöön eri toimialojen kesken. Lisäksi olisi
selvitettävä tarve ja mahdollisuudet siirtyä tehtäväpohjaiseen toimialajakoon.
Vesihallinnossa ei ole riittävästi tapahtunut vesien
käytön kokonaissuunnittelua yksityiskohtaisempaa yhtä
tai useampaa käyttömuotoa koskevaa alueellista yleissuunnittelua. Tällaisen suunnittelun puuttuminen on
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vaikeuttanut hyvin perusteltujen, toteuttamiskelpoisten suunnitelmien syntymistä ajatellen myös rakentamistoiminnan vaikutusmahdollisuuksia. Epäkohdan poistamiseksi tulisi mainittu
alueellinen yleissuunnittelu pyrkiä organisoimaan esim. projektiperiaatteella muutamien keskeisten alueiden osalta.
Alueiden valinnassa tulisi ottaa huomioon vesien käytön kokonaissuunnitelmien esilletuomat tarpeet. Projekteissa tulisi
olla edustettuna mahdollisimman moni?uolinen asiantuntemus.
Vesien käytön kokonaissuunnittelusta vapautuvat suunnitteluresurssit tulee yleissuunnittelun lisäksi suunnata myös hankesuunnitteluun. Suunnittelukohteiden valintaa tulee hankesuunnittelun tehostuessa kiinnittää erityistä huomiota ottaen·
huomioon käytössä olevat resurssit, esillä olevat ongelmat,
vesihallinnon tehtävät ja toimintatavoitteet sekä suunnitelman toteutumismahdollisuudeto Koneiden määrä tulee rajoittaa
sellaiseksi, että olisi riittävästi resursseja käytettävissä
myös suunnitelmien hyväksikäytön varmistamiseen. Hankkeiden
vaikutusten arviointiin tulee kiinnittää aikaisempaa suurempaa huomiota.
Suunnittelutoiminnan tulee luoda edellytykset myös rakentamistoiminnan edelleen monipuolistamiselle. Maiseman ja ympäristön hoitoon tulee erityisesti töiden viimeistelyssä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tarpeelliset toimenpiteet
tulee ottaa huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa ja ne tulee sisällyttää hankkeen kustannusarvioon. Rakennuskohteita
tulee pyrkiä tarpeiden mukaan osoittamaan nykyistä tasaisemmin maan eri osista.
Uittotoiminnan kehittämiseen tulee erityisesti energian hintakehityksestä johtuen kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Vesihallinnon asiantuntemus ja resurssit tulisi saattaa
tehokkaasti hyväksikäytetyiksi uittoasioiden hoidossa.
Katselmustoimintaa tulee kehittää siten, että katselmustoimitusten ruuhkaantuessa voidaan perustaa tilapäisiä katselmusryhmiä katselmustoimitusten hoitamiseksi. Katselmusryhmiin
tulisi päätoimisten toimitusinsinöörien lisäksi mahdollisuuksien mukaan keskittää tarvittavaa erityisasiantuntemusta.
Tutkimustoiminnan tuloksia tulee pyrkiä tehokkaasti hyödyntämään ajatellen vesihallinnon oman suunnittelu-, valvonta- ja
rakentamistoiminnan tarpeita. Tutkimusohjelman valmistelussa
tulee mainittujen toimintojen tarpeisiin kiinnittää erityistä
huomiota.
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TIIVISTELMÄ
Vesihallitus on työllisyyslain tarkoittama työvirasto, jonka rakentamistöitä koskeva lyhyen tähtäyksen
ohjelmointijärjestelmä perustuu valtioneuvoston hyväksymiin työohjelmiin. Työohjelmiin sisältyvistä
määrärahoista on neljä viidennestä liittynyt viime
vuosina vesihallintolain mukaisiin vesihallituksen
omiin tehtäviin. Loppuosa on lähes kokonaisuudessaan
maa- ja metsätalousministeriön alaisten virastojen
ja laitosten toimeksiantoja.
Vesihallinnon toimialaan kuuluvan rakentamisen investointitarve tulee käytettävissä olevien arvioiden perusteella säilymään 1980-luvulla todennäköisest~ suuruusluokaltaan nykyisen kaltaisena tai jonkin verran
supistumaan. Etelä-Suomen päävesistöjen laajojen lähinnä tulvasuojelua palvelevien hankkeiden ja PohjoisSuomen lähinnä vesivoimaa palvelevien hankkeiden toteuttaminen myös vesihallinnon resurssein nostaisivat
investointitarvetta kuitenkin huomattavasti. Töiden
alueellinen jakautuminen tulee 1980-luvulla tasoittumaan nykyiseen verrattuna.
Rakentamistoiminnan kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita on sen taloudellisuuden parantaminen ja organisaation sopeuttaminen alueittain vastaamaan rakentamistarvetta. Organisaation tulee joustavasti sopeutua
toiminnan määrän ja laadun huomattaviinkin muutoksiin.
Taloudellisuutta voidaan parantaa nostamalla koneiden
käyttöastetta sekä kehittämällä korjaamo~ ja varastotoimintaa. Erityisen tärkeää on rakentamisen ja suunnittelun liittyminen joustavasti toisiinsa.
Rakentamisorganisaation kehittämisessä näyttää tarkoituksenmukaiselta säilyttää rakentamisorganisaatio kaikissa vesipiireissä. Toiminnan kehittäminen edellyttää
kuitenkin keskittämistä ja vähiten rakentavien piirien
resurssien supistamista. Urakointimenettelyn käytön
voimakkaaseen lisäämiseen lähivuosina ei näytä olevan
edellytyksiäJ mutta sitä pyritään lisäämään siinä määrin kuin se osoittautuu taloudelliseksi ja tarkoituksenmu~aiseksi.

Rakentamistoimenpiteiden toteuttamisen vaikutukset ympäristöön ja vesimaisemaan on otettava riittävässä määrin huomioon sekä suunnittelussa että töiden viimeistelyssä korkealuokkaisen lopputuloksen varmistamiseksi.
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1

R A K E N T A M I S T 0 I M I N T A

N Y K Y I N E N

Vesihallitus on
lisyyslain tarkoittama työvirasto, jonka rakentamistöitä koskeva lyhyen tähtäyksen
ohjelmointijärjestelmä perustuu valtioneuvoston hyväksymiin työohjelmiin. Valtion varsinainen työohjelma sisältää menoarviossa suoraan asianomaisille osoitetut työmäärärahat sekä korjaus- ja kunnossapitomäärärahat. Valtion työllisyystyöohjelma ja tätä täydentävät lisätyöohjelmat sisältävät vastaavasti työllisyyden hoitoon tarkoitettuja
imaministeriön käytettävissä olevia työlli
a. Työohjelmiin sisältyvistä määrärahoista on neljä viidennestä liittynyt viime vuosina vesihallintolain mukaisiin vesihallituksen omiin tehtäviin. Loppuosa on lähes kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriön alaisten
virastojen ja laitosten toimeksiantoja. Vuonna 1978
jakaantui työmäärärahojen käyttö rakentamis- ja kunnossapitotöihin vesihallinnossa taulukon 1 mukaisesti.
Taulukko 1.

Vesihallinnon vuonna 1978 käyttämät työmäärärahat.

Tehtävän laatu

Vesistö- ja vesiensuojelutyöt
Kunnossapitotyöt
Maankuivatus- ja asutustyöt
Metsänparannustyöt
Kalataloustyöt
Muut työt
Pohjavesi~ ja vesistötutkimukset
Yhteensä

Menoar- TyölliYhteensä
viavarat syysvarat
Mmk
Mmk
Mmk
42,4
4,6

14,1
2,2

56,5
6,8

7,2
2,3
1,4
2,7

1,0
2,6
1,3

7,2
3,3
4,0
4,0

9,4

9,4

30,6

91,2

60,6

Työmäärärahojen käytön jakaantuminen vesip11rien vesitoimistojen kesken ilmenee taulukosta 2. Vaasan, Kokkolan, Oulun ja Lapin vesipiirien vesitoimistojen osuus
työmäärärahojen käytöstä oli vuonna 1978 noin 75 %.
Määrärahojen käyttö on ollut vuosina 1975 - 1978 keskimäärin noin 10 milj. markkaa vuosien 1971- 1974 tasoa korkeampi. Eri vesipiirien vesitoimistojen suhteellinen osuus käytetyistä määrärahoista on pysynyt vuosina 1971 - 1978 melko muuttumattomana. Vaasan ja Kokkolan vesipiirien osuus on ollut koko ao. ajanjakson
lähes 50 %.
Suurimman kustannuserän vesihallinnon rakentamistoiminnassa muodostavat henkilökustannukset, joiden osuus
on yli 40 %. Vieraiden palvelusten osuus on noin kolmannes toiminnan kokonaiskustannuksista muiden kustannusten koostuessa lähinnä materiaalien sekä koneiden
ja korjaamo
aiheuttamista kustannuksista.
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Taulukko 2.

Työmäärärahojen käyttö vuonna 1978, rakentamistaimialoille palkkausmomentilta sekä työmäärärahoista palkattu henkilökunta ja pitkäaikainen
työntekijäkunta vuoden 1979 alussa sekä koneresurssien määrä 1.2.1979 eri vesipiirien vesitoimistoissa.

vesipiirin vesitoimisto

Työmäärärahojen kävttö

Henkilöstön
määrä

Kaivukoneiden määrä

~k

2,5
2,1
1,2
2,3
2,1

37
35
25
43
17

5
4
4
6
3

Kuopion
Pohjois-Karjalan
Vaasan
Keski-Suomen
Kokkolan

4,5
2,6
28,7
4,5
14,7

39
23
147
29
130

4
3
10
6
8

Oulun
Kainuun
LaEin

8,8
1,9
15,6

69
18
74

7
3
7

Yhteensä

91,2

686

70

Helsingin
Turun
Tampereen
Kymen
Mikkelin

Työmäärärahoin palkattu henkilömäärä vaihtelee koko vesihallinnossa vuosittain rajoissa 800 - 1400. Tästä määrästä oli
työnjohdon ja pitkäaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijäkunnan osuus vuoden 1979 alussa 532. Lisäksi vesipiirien vesitoimistoissa osallistui rakentamis- ja kunnossapitotehtäviin 154 palkkamomentilta p~lkkansa saavaa henkilöä.
Vesihallinnon kaivukonekalusto on hydraulisten koneitten osalta ollut riittävä. Näiden koneiden ikä on keskimäärin 4 vuotta. Mekaanisten kaivukoneiden osalta kalusto on määrällisesti ylimitoitettu. Koneiden ikärakenteesta (keskimäärin 18
vuotta) johtuen mekaaninen kaivukonekalusto on pääosin kuoletettu. Osa koneista onkin lähinnä varakoneina. Kaivukoneiden
omavaraisuusaste oli 77 %vuonna 1977. Varsinkin paljon rakentavissa vesitoimistoissa on töiden määrä ja sen ajallinen
vaihtelu aiheuttanut tarvetta vieraiden koneiden käyttöön.
Vesihallinnolla on korjaamo kaikissa vesitoimistoissa. Korjaamoista on 11 konekorjaamoita ja 2 huoltotukikohtaa. Korjaamoista usein~at vastaavat niille asetettavia vaatimuksia.
Korjaamotoiminnan liikevaihto oli vuonna 1977 keskimäärin 7 %
työmäärärahoista.
Nykyistä rakentamisorganisaatiota voidaan pitää sekä henkilöstön että koneiden ja korjaamaiden osalta jonkin verran ylimitoitettuna viime vuosien rahoitettuun toimintaan nähden.
Vuosittain on lähes poikkeuksetta tarvittu erityisjärjestelyjä pakkolomautusten ja irtisanomisien estämiseksi. Organisaation sopeuttaminen vastaamaan rakentamistehtävien määrää onkin
yksi vesihallinnon rakentamistoiminnan keskeisistä ongelmista
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lähivuosina. Ongelmat korostuvat erityisesti Pohjanmaalla ja pohjoisten vesipiirien alueilla, jossa rakentaminen vähentynee 1980-luvun kuluessa.

2

R A K E N T A M I S T E H T Ä V I E N
M Ä Ä R Ä N
K E H I T T Y M I N E N
l 9 8 0 - L U V U L L A
Pohjanmaan keskeneräisten vesistötöiden rahoitus oli
vuonna 1978 noin puolet vesistötöiden kokonaisrahoituksesta. Työt pyritään saattamaan päätökseen 1980luvun alussa. Keskeneräisten töiden kokonaisrahoitustarve on vuosina 1980 - 1984 yhteensä noin 100 milj.
markkaa. Vesihallinnon toiminta- ja taloussuunnitelma mainituille vuosille on laadittu siten, että keskeneräisten töiden lisäksi on mahdollista toteuttaa
kiireellisirnrnät vesihuoltotyöt, suorittaa metsätaloudelliset vesistöjärjestelyt metsäojitustoiminnasta syntyneiden tarpeiden mukaisesti sekä toteuttaa
tarkoituksenmukaisessa määrin uusia vesistöjen moninaiskäyttöä palvelevia vesistötöitä ja vesistöjen
kunnostamistöitä. Rahoitustarpeeksi on näillä perusteilla arvioitu vesistö- ja vesihuoltotöiden osalta
em. ajanjaksona keskimäärin hieman yli 70 milj. markkaa vuodessa.
Vesistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvä rakentaminen vähenee Lapin vesipiirin osalta Inarinjärven
säännöstelyyn liittyvien tehtävien valmistuttua. Muiden vesipiirien alueella kunnossapitotoiminta kasvaa
valmistuneiden työkohteiden lukumäärän noususta johtuen. Muilta virastoilta ja laitoksilta tulevien toimeksiantojen määrä säilynee em. toiminta- ja taloussuunnitelmakautena suunnilleen nykyisen laajuisena.
Vesihallinnon rakentamistehtävien määrän kehittymistä 1980-luvun loppupuoliskon aikana on arvioitu vesien käytön kokonaissuunnitelmien ja olemassa olevien
eri komiteamietintöjen, työryhmien selvitysten tms.
tietojen pohjalta. Tässä yhteydessä on pyritty kartoittamaan erityisesti sellaisia vesirakennustehtäv~ä, joiden suunnittelu, vesioikeudellisen luvan hakeminen ja toteuttaminen edellyttää valtion mukanaoloa. Kohteet ovat suurelta osin laaja-alaisia, vesien moninaiskäyttöä palvelevia hankkeita, joiden
suunnittelu ja toteuttaminen yhteiskunnan kannalta
edullisimmalla tavalla ei ole mahdollista jonkin osapuolen toimesta eikä myöskään eri etupiirien yhteistyönä ilman valtion mukanaoloa.
Rakentamismäärärahojen arvioitu tarve 1980-luvulla
vesihallinnon ns. omien töiden osalta on esitetty
taulukossa 3. Arvio ei sisällä Pohjois-Suomen laajoja voimataloushankkeita, eikä Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöissä mahdollisesti toteutettavia laajoja
mm. tulvasuojelua palvelevia hankkeita. Mainitut hankkeet ovat kertaluonteisia ja koko rakentamisen volyy-
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miin nähden huomattavan suuria töitä, jotka näin vääristäisivät kuvaa töiden pitkän tähtäyksen alueellisesta jakautumisesta. Mainituissa hankkeissa ei valtion rahoitusosuuden suuruudesta voida myöskään esittää tarkkaa arviota. Taulukkoon 3 ei
sisälly muiden virastojen ja laitosten toimeksiantoja, joiden
suhteellinen osuus erityisesti Mikkelin, Pohjois-Karjalan,
Kainuun ja Lapin vesipiirien toiminnan volyymissä saattaa olla hyvinkin merkittävä. Määrärahojen kokonaistarve saattaa
mainittujen vesipiirien kohdalla nousta ainakin kaksinkertaiseksi taulukossa 3 esitettyyn verrattuna.
Taulukko 3.

Rakentamismäärärahojen arvioitu tarve vuosina
1981 - 1990 vesihallinnon omien töiden osalta.

Vesipiirin vesitoimisto
Helsingin
Turun
Tamperen
Kymen
Mikkelin
Kuopion
Pohjois-Karjalan
Vaasan
Keski-Suomen
Kokkolan
Oulun
Kainuun
Lapin
Yhteensä

Mmk

Määrärahojen tarve
Mmk/v

%

55
35
35
60
10

5,5
3,5
3,5
6,0
1,0

10,5
6,7
6,7
11,4
l,9

30
10
100
20
90

3,0
1,0
10,0
2,0
9,0

5,7
1,9
19,1
3,8
17,1

40
10
30

4,0
1,0
3,0

7,6
1,9
5,7

525

52,5

100,0

Mikäli vesihallinnon ulkopuolelta tulevien toimeksiantojen
määrä säilyy nykyisen suuruisena, nousee määrärahojen kokonaistarve 1980-luvulla noin 700 - 800 milj. markkaan eli
70- 80 milj. markkaan vuodessa. Tähän arvioon liittyy luonnollisesti useita epävarmuustekijöitä.
Vesihallinnon toimialaan kuuluvan rakentamisen investointitarve tulee käytettävissä olevien arvioiden perusteella säilymään 1980-luvulla todennäköisesti suuruusluokaltaan nykyisen kaltaisena tai jonkin verran supistumaan. Etelä-Suomen
päävesistöjen laajojen lähinnä tulvasuojelua palvelevien
hankkeiden ja Pohjois-Suomen lähinnä vesivoimaa palvelevien
hankkeiden toteuttaminen myös vesihallinnon resurssein nostaisivat investointitarvetta kuitenkin huomattavasti.
Vesirakennusinvestointien painopiste tulee olemaan vesistötöissä, joiden lähtökohtana on yleensä tulvasuojelu, mutta
jotka palvelevat myös muuta vesien käyttöä. Toinen huomattava
hankeryhmä tulee olemaan vesiensuojelu- ja vesihuoltotyöt.
Muiden viranomaisten vesihallinnon rakentamisorganisaatiolle
oso.Lttamat toimeksiannot tulevat ilmeisesti käsittämään pääasiassa maankuivatukseen ja kalatalouteen liittyviä töitä.
Töiden alueellinen jakautuminen tulee tasoittumaan nykyiseen
verrattuna. Pohjanmaalla toiminta supistuu, kun taas maan
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eteläosissa on tarvetta rakentaa nykyistä enemmän.
Eteläisen Suomen päävesistöissä ja Pohjois-Suomessa
mahdollisesti toteutettavat laajat hankkeet saattavat vaikuttaa tilapäisesti rakentamisen alueelliseen
painottumiseen.

3

S U U N T A V I I V A T
R A K E N T A M I S T 0 I M I NK E H I T T Ä MI S E L L E

N A N

3.1 RAKENTAMISTOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET
Rakentamistoiminnan kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita on sen taloudellisuuden parantaminen ja organisaation sopeuttaminen alueittain vastaamaan rakentamistarvetta. Ensisijaisena lähtökohtana toimintaa ja organisaatiota kehitettäessä on nykyisissä olosuhteissa
pidettävä kohdassa 2 mainittua investointitarpeen kehittymistä koskevaa arviota. Rakentamisorganisaatiota
tulee kehittää kuitenkin sitenr että se mahdollisimman
joustavasti sopeutuu toiminnan määrän ja laadun huomattaviinkin muutoksiin. Edelleen tulee organisaatiota kehitettäessä pyrkiä siihen 1 että aluehallinnolliset vastuusuhteet olisivat mahdollisimman selvät.
Rakentamistoiminnan taloudellisuutta voidaan osaltaan
parantaa nostamalla koneiden käyttöastetta sekä kehittämällä korjaamo- ja varastotoimintaa. Koneiden määrän
tulisi nykyistä paremmin vastata tehtävien määrän
alueellista vaihtelua. Kone- ja korjaamotoimintaa kehitettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon kaluston ikärakenne ja kunto, korjaamaiden soveltuvuus tarkoitukseensa ja henkilöstöpoliittiset tekijät. Mahdollisuudet varastotoiminnan supistamiseen olisi selvitettävä
ja organisoitava toiminta vastaamaan todellista tarvetta.
Rakentamistoimintaa tulee kehittää keinona vesihallinnolle osoitettujen tehtävien hoidossa. Sen tulee olla
oikeassa suhteessa muihin keinoihin ja samalla vesihallinnon tehtävien hoidolle asetettuihin tavoitteisiin. Rakentamisorganisaation kehittämisessä tulee lisäksi ottaa huomioon sen merkitys muiden toimintojen
hoidolle. Erityisesti on tärkeää, että rakentaminen
ja rakennustehtäviä tuottava suunnittelu liittyvät
joustavasti toisiinsa. Vesihallinnon rakentamistoiminnan tulee omalta osaltaan edistää myös vesirakentamisen työmenetelmien kehittymistä. Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee tavoitteena olla
myös ympäristön ja vesimaiseman kannalta korkealuokkainen lopputulos.
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3.2 RAKENTAMISORGANISAATION KEHITTÄMINEN
Rakentamisorganisaation kehittämisen lähtökohdaksi on otettu
tehtävien hoitaminen vesihallinnon toimesta joko rakentaen
tai rakennuttaen. Vaihtoehtoisina kehittämismahdollisuuksina
ovat rakentamisorganisaation säilyttäminen kaikissa vesitoimistoissa tai organisaation lakkauttaminen vähiten rakentavissa vesitoimistoissa, jolloin näiden alueilla rakentamistehtävät hoidettaisiin muiden vesipiirien organisaatioiden
toimesta.
Yksi organisaation laajuuteen vaikuttava merkittävä tekijä
on noudatettava kone- ja korjaamopolitiikka. Rakentaminen
voidaan suorittaa pääasiassa vesitoimiston omin konein, koneita voidaan siirtää tarpeen mukaan yli piirirajojen tai
siirtyä huomattavasti nykyistä enemmän vieraiden koneiden
käyttöön. Rakentaminen voitaisiin periaatteessa myös suorittaa pääasiassa urakointia käyttäen.
Edellä esitettyjen rakentamisorganisaation kehittämismahdollisuuksien vertailun perusteella näyttää tarkoituksenmukaiselta säilyttää rakentamisorganisaatio kaikissa vesipiireissä. Em. tavoitteiden saavuttaminen merkitsee keskittämistä
ja vähiten rakentavien piirien resurssien supistamista. Nykyisen konekannan käyttöastetta tulee parantaa lisäämällä koneiden käyttöä yli piirirajojen. Raskaat koneet tulee keskittää
eniten rakentaviin vesipiireihin. Vesihallinnon omaa konekantaa tulee sen vanhenemisen myötä supistaa ja siirtyä käyttämään nykyistä enemmän vieraita koneita.
Korjaamotoimintaa tulee keskittää siten, että raskaskonekorjaamoiksi kehitetään 3 - 5 korjaamoa ja loput jäävät huoltotukikohdiksi. Korjaamopalveluita pyritään hankkimaan tarvittaessa myös ulkopuolelta (muut valtion laitokset, yksityiset).
Korjaamotoiminnan kehittämisen toteuttamiseksi on vesihallituksen Korjaamotyöryhmän 1974 loppuraportti erityisesti konepolitiikan osalta kiireellisesti tarkistettava tämän selvitystyön tulosten pohjalta. Mahdollisuudet varastotoiminnan
supistamiseen on selvitettävä ja organisoitava toiminta vastaamaan todellista tarvetta.
Urakointimenettelyn käytön voimakkaaseen lisäämiseen lähivuosina ei näytä olevan edellytyksiä, mutta sitä pyritään lisäämään siinä määrin, kuin se osoittautuu taloudelliseksi ja
tarkoituksenmukaiseksi.
Rakentamisen kausivaihteluista johtuen on työnjohtoa voitava
käyttää joustavasti myös muihin kuin rakentamistehtäviin. Samoin on selvitettävä mahdollisuuksia käyttää vesihallinnon
pitkäaikaista työntekijäkuntaa muissa kuin rakentamistehtävissä kausivaihteluista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
Vesitoimiston toimialarajat eivät saa olla esteenä resurssien
tarkoituksenmukaiselle käytölle,
Rakentamisorganisaation kehittämisen ohella tulee luonnollisesti kehittää toiminnan taloudellisuutta myös työnsuunnittelun avulla. Yksi tärkeimmistä tekijöistä lisätä mahdollisuuk-
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sia yhä taloudellisempaan rakentamiseen on kehittää
rahoitus nykyistä pitkäjännitteisemmäksi.
Rakentamistoiminnan toiminnallisiin tavoitteisiin pyrittäessä otetaan huomioon pitkäaikaisen henkilöstön
aseman turvaamista tarkoittavat näkökohdat.

3.3 MUUT RAKENTAMISTOIMINTAAN LIITTYVÄT KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Vesihallinnon rakentamistoiminnassa tulevat suurimmat
hankkeet palvelemaan edelleen ensisijaisesti tulvasuojelun ja vesivoimatalouden tarpeita. Niiden suunnittelussa tulee aikaisempaa enemmän kiinnittää huomiota
myös muihin vesienkäyttömuotoihin ja vesiensuojeluun
liittyvien vesihallinnon tehtävien hoitamiseen. Toimenpiteiden vaikutukset vesien tilaan ja käyttöön sekä
vesimaisemaan ja vesiluontoon tulee selvittää siinä
laajuudessa, että toimenpidevaihtoehtojen vertailu,
kompensaatiotoimenpiteiden valinta sekä haittojen ja
vahinkojen määrittely voi tapahtua tyydyttävällä tavalla ottaen huomioon sekä vesilainsäädäntö että vesihallinnon eri tehtäviin liittyvät tavoitteet. Erilaisten tarpeiden monipuolinen käsittely jo hankkeen
suunnitteluvaiheessa on välttämätöntä, jotta yleinen
etu tulisi riittävästi huomioon otetuksi vesioikeudellista lupaa ja rahoitusta koskevassa päätöksenteossa.
Toimenpiteiden toteuttamisen vaikutukset ympäristöön
ja vesimaisemaan on otettava riittävässä määrin huomioon myös töiden viimeistelyssä korkealuokkaisen
lopputuloksen varmistamiseksi. Viimeistelystä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää hankkeiden kustannusarvioihin.
Monipuolista asiantuntemusta edellyttävissä suunnitteluhankkeissa tulee käyttää työryhmä- tai projektiorganisaatiota. Suunnittelutyössä tulee 6lla käytettävissä kaikki se asiantuntemus, jota suunnittelu
edellyttää riippumatta siitä, mihin yksikköön tai
mille toimialalle ko. asiantuntemus on sijoitettu.
Projektin johtoryhmässä tulisi olla edustettuna niiden toimintojen, joita hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen koskee, tai suunnittelun yhteydessä olisi muuten kuultava ko. toimintojen edustajia.
Vesihallinnon rakentamistoiminnassa tulee lähteä Slltä, että vesihallinto valvojana toimii siitä riippumatta, kuka on hankkeessa vesioikeudellisen luvan hakijana. Valvonnan asemaa vesihallinnon rakennustoiminnassa on tarpeen tältä pohjalta selventää.
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L I I T E
VESIHALLINNON RAKENTAMISTOIMINNAN
LIITTYVÄT JATKOTOIMENPITEET

KEHITT~MISTÄ

KOSKEVAAN OHJELMAAN

1.

Rakentamisorganisaation kehittäminen kehittämisohjelman
kohdassa 3.2 esitetyn mukaisesti edellyttää tähän johtavien päätösten tekemistä vesihallinnon toiminnansuunnittelussa, lähinnä toiminta- ja taloussuunnittelussa,
tulo- ja menoarvioesityksissä sekä myös suunnittelu- ja
työohjelmissa.

2.

Kone- ja korjaamotoiminnan kehittämiseksi tulee teknillisen osaston huolehtia Korjaamotyöryhmän 1974 loppuraportin kiireellisestä tarkistamisesta erityisesti konepolitiikan osalta tehdyn selvitystyön tulosten pohjalta.

3.

Korjaamotyöryhmän loppuraportin tarkistamisen jälkeen
tulee rakentamisorganisaation vesipiirikohtaisten kehittämistoimenpiteiden yksityiskohtaista toteuttamistapaa
ja ajoitusta myös muilta osin selvittää. Tällöin on
otettava huomioon erityisesti henkilöstö- ja aluepolitiikka. Oikeusosaston tulee huolehtia tehtävän suorittamisen organisoinnista.

4.

Selvityksessä esitetyt suuntaviivat rakentamistoiminnan
kehittämiselle on otettava huomioon käynnissä olevassa
varastotoiminnan kehittämisessä.

5.

TS-ryhmä laatii selvityksen vesien käytön suunnittelutoiminnan alueellisesta tarpeesta ja sen painottamisesta suunnittelun eri tasoille ja vesien käyttömuodoille
sekä kartoittaa suunnittelussa esiintyviä ongelmia ja
mahdollisuuksia niiden poistamiseksi. Työ on koordinoitava kohdassa 6 yleissuunnitteluosastolle esitetyn tehtävän kanssa, joka on osa yleissuunnitteluosastossa käynnissä olevaa suunnittelun menettelytapojen kehittämistä.

6.

Yleissuunnitteluosaston tulee huolehtia hankesuunnittelun organisoinnista kehittämisohjelman kohdassa 3.3
esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

7.

Valvonta- ja katselmusosaston tulee valmistella tarpeen
mukaan muiden osastojen kanssa yhteistyössä ehdotus tarvittaviksi toimenpiteiksi valvonnan aseman selventämiseksi vesihallinnon omassa rakentamistoiminnassa.
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TIIVISTELMÄ
Uittomäärät ovat
lä a
illä vähentyneet~
mutta energian hinnannousun takia uiton asema metsäteollisuuden yhtenä merkittävänä puunkuljetusmuotona
säilynee vähintään
sellään.
Mm. energian
sestä johtuen tuleekin uiton
toimintaedellytykset pyrkiä säilyttämään ja parantamaan erityisesti nippu-uiton osalta. Uittotoiminnan
kehittäminen vaatii myös uittosääntöjen saattamisen
nykyisiä tarpeita vastaavaan muotoon. Uittomahdollisuuksien parantamiseksi on tarpeen edelleen tutkia
edellytyksiä rakentaa uittoyhteys eräiden suurten vesistöjen alajuoksulle ja vesi
en välille. Nämä
hankkeet voisivat palvella
muita vesien käyttömuotoja. Uiton merkitykseen kriisiaikojen kuljetusmuotona tulee kiinnittää huomiota. Uiton kansantaloudellisen merkityksen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että valtio vastaa pääosasta uiton edistämiseen tähtäävistä investoinneista.
Vesihallituksen erityisenä pyrkimyksenä on edistää
uittoa sovittamalla uiton ja muiden vesienkäyttömuotojen tarpeet keskenään. Vesien käyttömuodoista on
ilmeisesti voimataloudella suurimmat vaikutukset uittoon. Myös uiton ja tulvasuojelun keskinäisiä vaikutuksia jouduttanee tulevaisuudessa sovittamaan toisiinsa. Uiton ja alusliikenteen edut ovat pääosin samansuuntaiset. Suurien kanavointihankkeiden suunnittelun yhteydessä saattaa syntyä ristiriitoja uiton sekä
kalatalouden ja vesiluonnon välille. Yhteyksien tarve
maankäytön suunnitteluun lisääntyy kaavoitustoiminnan
ja muun suunnittelun edistymisen myötä.
Vesihallinnolle kuuluvat vesistön kokonaiskäyttöön
vaikuttavat uittoa palvelevat työt, elleivät ne palvele pääasiallisesti valtion metsätaloutta. Vesihallinnon tehtäväksi on myös suoraan määrätty joukko erityisiä uittoa koskevia hallinnollisia tehtäviä. Uittoa
koskevia tehtäviä hoitavat myös merenkulkuhallitus,
tie- ja vesirakennushallitus sekä metsähallitus. Eri
viranomaisten välisen epäselvän vastuunjaon aiheuttamien haittojen poistamiseksi on välttämätöntä selkeyttää työnjakoa ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan tehtävien hoidon keskittämiseen.
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Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on eri puunkuljetusmuodoissa ja niiden keskinäisissä.suhteissa ..
tapahtunut huomattavia muutoksia. Autoku~Jetu~~e~ kayttö on yli kaksinkertaistunut, kun taas u1ttomaarat ovat
vähentyneet sekä kuljetettuina puumäärinä ~ttä k~lje
tussuoritteena laskettuna. Uiton osuuden vahenem1seen
on ollut autokuljetuksen huomattavan teknistaloudellisen kehityksen ohella syynä korjuukertymän raken~ee~
muuttuminen. Vuoden 1960 jälkeen etenkin huonost1 ulvan koivupuun osuus on lisääntynyt (Vesikallio ~ Salminen: Raakapuun uiton kilpailukyky. SITRA, sarJa B:
47. Helsinki 1978). Uiton kilpailukykyyn vaikuttavat
myös siihen liittyvän hankintaketjun suhteellisen suuret pääomakustannuk~et. Tiestön kehittyminen viime
vuosina on ~yös lisännyt autokuljetuksien osuutta kuljetussuoritteesta. Kuljetettujen'puumäärien ja kuljetussuoritteiden viimeaikainen kehitvs on esitetty kuvassa l. Uiton puumäärät ja kuljetussuoritteet näyttävät kääntvneen vuoden 1979 aikana nousuun.
Viime vuosien kustannuskehitys (kuva 2) on ollut edullisinta autokuljetuksessa, jonka deflatoidut yksikkökustannukset ovat laskeneet keskimäärin 5,0 % vuodessa. Tärkeinä syinä edulliseen kustannuskehitykseen
ovat olleet vuonna 1975 toteutettu akselipainojen korotus ja ajoneuvon suurimman sallitun pituuden kasvamisen mahdollistama siirtyminen täysperävaunukalustoon.
Uiton keskimääräisten yksikkökustannusten ja rautateiden tariffien muutokset ovat olleet suhteellisen vähäisiä.
Em. SITRA:n selvityksessä arvioidaan puunkuljetuksen
kehittämismahdollisuudet nippu-uitossa selvästi muita
kuljetusmuotoja paremmiksi. Mikäli kehittämismahdollisuudet käytetään täysimääräisesti hyväksi, tulee
nippu-uitto arvion mukaan parantamaan nykyistä kilpailukykyään muihin kuljetusmuotoihin nähden. Myös
rautatiekuljetuksen kilpailukyky paranee autokuljetukseen nähden, sillä autokuljetuksen kehittämisnäkymät
ovat ilmeisen rajalliset viime vuosikymmeninä tapahtuneen huomattavan kehittämistyön jälkeen. Puutavaran
erottelun rationalisoinnin jälkeen tuottavuuden kohottaruismahdollisuudet irtouitossa arvioidaan vähäisiksi.
Kustannustekijöiden hintakehitys ja toiminnan kehittämismahdollisuudet huomioon ottaen on SITRA:n selvityksessä päädytty seuraavaan arvioon eri kuljetusmuotojen välittömien yksikkökustannusten reaalisesta kehityksestä vuosina 1970 - 1985:
- autokuljetuksen ja irtouiton kustannukset nousevat
keskimäärin 2,0 %-yksikköä nopeammin vuodessa kuin
nippu-uiton kustannukset,
- rautatiekuljetuksen kustannusten nousu on 1,0 %yksikköä nopeampaa v11odessa kuin nippu-uiton.
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kuljetusmuotojen ja uiton julkistaloudellisen
kustannusvastaavuuden toteuttaminen tulisi todennäköisesti heikentämään vesiliikenteen ja rautatiekuljetuksen suhteellista kilpailukykyä autokuljetukseen
verrattuna. Ei voida kuitenkaan täsmällisesti arvioida, miten suuri osa vesiteiden rakentamiseen ja parantamiseen käytetyistä varoista palvelee pelkästään
uittoa. Myöskään ei ole voitu erottaa kevyen ja raskaan liikenteen kustannusosuutta. Uitto tarjoaa autokuljetukseen verrattuna ilmeisiä etuja tarkasteltaessa työ-, pääoma- ja energiapanoksen käytön tehokkuutta, maksutasetta ja kuljetusmuotojen vaikutusta ympäristöön. Energian tarve on yksi oleellisimmista tekijöistä.

Mu~den

Huolimatta siitä, että uittomäärät ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet, on erityisesti 1970-luvulla
tapahtunut energian hintakehitys merkinnyt sitä 1 että uiton asema metsäteollisuuden yhtenä merkittävänä
puunkuljetusmuotona säilynee vähintään nykyisellään.
Tuontienergian hinnan ennakoitua suurempi nousu
SITRAN selvityksen jälkeen lisää edelleen uiton edullisuutta muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. Kuitenkin lyhyellä aikavälillä saattavat suhdannetekijät ym. vaikuttaa siihen, etteivät kuljetusmuotojen
osuudet noudata energian hintasuhteita.

2

U I T T 0

V E S I E N

K Ä Y T T Ö M U 0 T 0 N A

2.1 UITON ALUETARPEET JA RAKENTEET
Nippu-uiton osuus uiton kuljetussuoritteesta on noin
75 % ja tehtaille perille tulleista puumääristä noin
85 %. Irtouittoa harjoitetaan vain Kemijoella, Iijoella ja Lieksanjoella. Uitto painottuu Itä- ja PohjoisSuomeen. Yli puolet uitosta tapahtuu uittoyhdistysten toimesta. Nykyisin toimivat Kemijoen, Iijoen, Kymijoenr Oulujoen, Pohjois-Karjalan ja Savon uittoyhdistykset. Yksityisuittajien määrä on noin 25. Uiton
jakautuminen eri vesistöalueille selviää kuvasta 3.
Rannikon osuus uittosuoritteesta on noin 10 %. Uiton
osuus tavaraliikenteen tonnimäärästä oli v. 1978
sisävesikuljetuksissa 99 % ja kuljetussuoritteesta
87 % sekä vastaavasti kotimaan tavaraliikenteen osalta rannikkovesikuljetuksissa 25 % ja 4 % (TVH, Kotimaan vesiliikennetilastoa vuodelta 1978).
Aiemmin käytössä olleen uittoväylästön pituudeksi arvioidaan noin 40 000 kilometriä. Nykyisin käytettävän uittoväylästön pituus merihinausväylät mukaan lukien on noin 9 000 kilometriä. Keskimäärin nippuuittomatka on sisämaassa 85 - 160 km vesistöalueesta riippuen ja rannikolla 25 - 230 km rannikon osasta riippuen. Keskimääräinen irtouittomatka on PohjoisSuomessa 200 - 300 km.
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Varsinaisen uittovaiheen kustannukset riippuvat nippuuitossa keskeisesti nippujen ja lautan koosta. Nippujen koon lievää kasvua on odotettavissa. Hinauskuorman taloudellinen koko riippuu
län leveydestä, kanavista, voimalaitoksien ohituksista, samalta paikalta saatavasta puumäärästä, uittomatkan pituudesta ja
kuljetusaikataulusta. Hinauskuormien koon suurentamismahdollisuudet ja -tarve on arvioitu vähäisiksi,
kun otetaan huomioon
lien
, hinauskaluston
nykyinen kunto, hinauskuormien tekokustannukset sekä
hinauskuormien
lisuudet tehtailla.
Käytettävissä oleva uittokalusto mahdollistaisi nykyiseen verrattuna lähes kaksinkertaisen puumäärän
kuljettamisen.
Uittolaitteiden ja -rakenteiden käyttö on kausiluontoista. Nipunpudotuspaikkojen ja kuormantekoalueiden
käyttö painottuu alkukesään.
leajoalueet taas
ovat käytössä vain talvella ja keväällä. Puutavaran
vedestänostopaikkojen käyttö on sen sijaan yleensä
kokovuotista tehdasvarastoalueilla. Hinausväylien
suojapaikkojen ja -satamien käyttö on satunnaista ja
säistä riippuvaa. Kanavien ja siirtolaitosten toiminta sekä hinausväylien kokoamispaikkojen käyttö kestää yleensä koko uittokauden, jonka pituus on noin
5 - 7 kuukautta. Puutavaran erottelupaikkojen (lähinnä jokisuilla) käyttö painottuu kesän loppupuolelle.
Uiton tarpeita varten joudutaan suorittamaan erilaisia rakennus- ja kuntoonpanotöitä. Väylillä olevien
matalikkojen, kapeikkojen ja koskien uittokelpoisuuden parantamiseksi on ollut tarpeen suorittaa mm.
ruoppauksia, perkauksia, puomituksia, väylien merkitsemistä sekä patojen, ohjeiden ja kiinnikkeiden rakennustöitä. Lisäksi on rakennettu koskien ja voimalaitosten ohitta~i~eksi tai ylittä~iseksi irtouittor~nnej~ (eli ruuhia}, nipunsiirtonostureita ja.nippukouruja, mekaanisia siirtoratoja sekä avo-, sulkutai nippukanavia. Pitempien kannasten, joki- tai
koski- ym. osuuksien ohittamiseksi on ollut tarpeen
rakentaa auto- ja traktorikuljetusteitä, siirtoratoja veturi- ja vaunukalustoineen tai kävttää rautateiden rataosia ja kalustoa (ns. rautakanavat).
Uittoa palvelevassa rakentamistoiminnassa keskitytään
lähivuosina lähinnä olemassaolevien nippu-uittoväylien
käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden parantamiseen.
On lisäksi mahdollista, että 1980-luvulla toteutetaan
eräitä kanavointihankkeita vesistöjen välisten uusien
yhteyksien luomiseksi. Lähivuosina jatkuvat edelleen
Perämeren, Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden
nippuhinausväylien kuntoonpanot. Näihin töihin sisältyy nipunpudostuspaikkojen, suojasatamien ja turvalaitteiden rakentamista samoin kuin vävlien ruoppauksia. Sisämaassa rakennetaan edelleen veteenpanopaikkoja ja käsittelya
ita sekä j
taan väylien parantamista.
isj
uittovävlien
uittos
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uittolaitteiden ja -rakenteiden poisto- ja muutostöitä.
Uittohallintotoimikunnan (Komiteanmietintö 1977:25) keräämien tietojen mukaan olivat valtion uittoa palvelevat investoinnit eri virastojen vastausten perusteella vuosina 1970 1976 vuosittain noin 14 - 29 milj. markkaa. Tosin on huomattava, että julkisiin kulkuväyliin kohdistuneista investoinneista uiton osuuden arviointi on vaikeasti määriteltävissä
(TVL:n vuosien 1973 - 1976 kaikista vesitieinvestoinneista
sisältyi näihin vuosittain 40 - 60 %) .
Valtion vuosien 1977 - 1979 työohjelmiin on sisältynyt osittain tai pelkästään uittoa palvelevia töitä vuosittain 54 76 milj. markan edestä. Pääosa näistä töistä on ollut muutakin liikennettä palvelevien väylien parantamista. Luvut eivät sellaisinaan ole vertailukelpoisia uittohallintotoimikunnan keräämiin tietoihin, koska uiton osuutta ei ole voitu
yksiselitteisesti määrittää työohjelmien väyläinvestoinneissa.
2.2 UITON SUHDE MUIHIN VESIENKÄYTTÖMUOTOIHIN JA MAANKÄYTTÖÖN
Seuraavassa on käsitelty uiton suhdetta muihin vesien käyttömuotoihin pyrkimyksellä määrittää ja rajata sellaiset alueet
uittotehtävissä, jotka vaikuttavat vesien kokonaiskäyttöön.
Alusliikenteen sekä uiton vaatimukset väylän mitoituksen ja
turvalaitteiden osalta ovat samansuuntaiset. Uitto on usein
tehnyt yleisen kulkuväylän rakentamisen perustelluksi. Suuret kanavointihankkeet palvelevat uiton lisäksi myös alusliikennettä ja sisävesimatkailua. Säännösteltyjen vesistöjen
purjehduskauden alarajalla voidaan palvella myös uittoa. Yhtäaikainen sulutustarve voi kanavilla kuitenkin hidastaa uittoa ja vesiliikennettä. Vaikeilla ja vilkkailla väylänosilla on tarpeen tehdä uittoa varten kaarrelevennyksiä ja erillisiä väylänosia.
Voimatalous Vqikuttaa uittovesistöissä uittoon sekä vedenkorkeuksien ja juoksutusten säännöstelyn että voimalaitosrakenteiden ja säännöstelyaltaiden kautta. Uiton tarvitsema vedenkorkeus ja virtaama asettaa rajoituksia erityisesti vuorokausi- tai muulle lyhytaikaissäännöstelylle mutta myös vuosisäännöstelylle. Toisaalta säännöstely voi haitata uiton
toimittamista. Tekoaltaiden rakentamisen yhteydessä voi uiton
jatkuvuus vaatia hinauskalustoa sekä raivauksia väylillä,
veteenpudotuspaikkojen edustoilla ja vastuualueilla sekä
erillisten pudotuspaikkojen puuttuessa myös rannoilla. Voimalaitosten rakentaminen ja tekoaltaat voivat toisaalta luoda
mahdollisuuksia nippu-uittoon.
Tulvasuojelun ja uiton tarpeet ovat usein samansuuntaisia.
Tulvien säännöstely voi mm. helpottaa uittorakenteiden käyttöä tulva-aikoina. Toisaalta voi esim. purjehduskauden vedenkorkeuden alarajan säilyttäminen korkealla lisätä syystulvien
mahdollisuutta pienissä altaissa. Erityisen ajankohtaisia
ovat suurten päävesistöjen alajuoksulla samanaikainen tarve
kanavointiin ja tulvasuojeluun. Myös eräiden pienempien vesis-
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ssä saattaa ol
aiheellisuiton harjoittamisen mahdollisuus
tulevaisuudessa.
uitto vaikuttaa jonkin verran vene
. Veneilyn ja uiton intressit ovat osittain saman-, osittain erisuuntaiset. Ristiriitoja
yleensä vain rajoitetuissa kohteissa, lähinnä taaj
välittömässä läheisyydessä olevissa
koissa. Venei
voi käyttää
i
rajoitetusti uittolaitteita ja -alueita. Uittosäännöllä j
uiton
tarpeet kulkevat tärkeillä
lillä yleensä muun
käytön edellä, mikä saattaa uiton aikana rajoittaa
joidenkin alueiden muuta
. Uittokohteiden kuntoonpanossa
itään turvaamaan
veneilyn tarpeet
mm. pudotuspaikkojen
sekä puomien varusta~isella
in.
iirtolaitteet ja
-siirtoradat saattavat soveltua
llisin lisävälinein myös veneiden siirtoon. Peratut kosket, veteenpanopaikat t
ineen 1 suojapaikkojen ja
muut kiinnikkeet sekä muut uittolaitteet voivat
myös jossain
in pa
lla venei
. Veteenpanepaikoilla aiheutuvan melun, alueen roskaantumisen ja
nippulankojen on todettu olevan
i ja saattavan olla vaaraksi
virkistyskäytölle. Kaavoituksella ja muulla
iden
suunnittelulla
voidaan ohjata erilaisten toimintojen sijoittelua
niin, ettei häiriötä uiton ja loma-asutuksen tai muiden toimintojen kesken
Kalatalouteen voi uitolla olla huomattavaakin paikallista merkity
mutta yleinen merkitys jäänee pieneksi. Kalastukseen
ävän alueen supistuminen
on vähäistä.
hankaloituminen sekä pyydysten
mahdollinen rikkoutuminen voidaan hoitaa käyttöoikeuden lunastuksella tai muilla korvauksilla kuten uittovahinkona. Paikallista haittaa ja pyynnin estymistä saattavat aiheuttaa nipunpudotuspaikkojen melu,
nippulangat, pohjan liettyrninen, perkaukset ja ruoppaukset, irronnut kuori
Ympäristöön, vesimaisemaan ja luontoon, kohdistuu
uitosta erilaisia vaikutuksia. Uiton voidaan katsoa
kuuluvan oleellisena osana suomalaiseen kulttuurimaisemaan. Uiton vaikutus vesiluontoon on yleensä paikallinen. Me
on jo edellä viitattu. Uiton
toimintojen ja muista
jetuksista aiheutuvan melun
häiritsevyyden keskinäisistä suhteista ei ole selvityksiä. Tällainen on vesihallituksen aloitteesta
suunniteltu
i. Siihen sisä
si myös kehitystyö melun vähentämiseksi. Vesikuljetusta voidaan
pitää ympäristön kannalta kokonaisuutena katsoen kuitenkin selvästi edullisempana kuin esirn. autokuljetusta, jonka
uttamat ympäri
tat ilmenevät
läh
1man
ksina, onncttomuusrlskin~.i ja
meluna.
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Muihin käyttömuotoihin kuten
ja vedenhankintaan uiton vaikutukset jäävät
Penkereiden ja siltojen rakentamisessa on uiton tarvitsemat kulkuaukot otettava huomioon, samoin siltojen osalta uiton alkukuljetuksen
kannalta riittävät kantavuudet.
Uiton toimintaedellytykset r
tärkeiltä osilta uittoväylästön alueellisesta
Uitto tulisi siksi ottaa
huomioon kaavoituksessa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa. Uiton edellytysten turvaamisen ja
sen yhteydessä tulee erityisesti
ja
ikat sopeuttaa myös muihin maankäyttömuotoihin. Erityistä suunnittelutarvetta saattaa syntyä lähinnä taajaan asutuilla alueilla.
Koska järjestettyä uittoa hoidetaan vesilain mukaisin uittosäännöin, on tärkeää koordinoida uittosääntöjä sekä rakennusja kaavoituslainsäädännön mukaisia kaavamääräyksiä. Tähän
tähtäävää yhteistyötä on vesihallituksen ja muiden viranomaisten kesken.
Yhteenvetona uiton ja muiden vesien käyttömuotojen välisistä
suhteista voidaan todeta, että voimataloudella on ilmeisesti
suurimmat vaikutukset uittoon. Tulevaisuudessa jouduttaneen
näiden sekä myös tulvasuojelun keskinäisiä vaikutuksia sovittamaan toisiinsa uittovesistöalueilla. Väylien ja kanavien
osalta ovat uiton ja alusliikenteen edut pääosin samansuuntaiset. Veneilyn ja uiton intressien samanaikainen huomioon
ottaminen tullee asettamaan suunnittelulle lisää vaatimuksia.
Suurien kanavointihankkeiden suunnittelun yhteydessä saattaa
syntyä ristiriitoja uiton sekä kalatalouden ja vesiluonnon
välille. Yhteyksien tarve maankäytön suunnitteluun lisääntyy
kaavoitustoiminnan ja muun suunnittelun edi
sen myötä,
kuten edellä on jo todettu.
2.3 UITTOSÄÄNTÖJEN KUMOAMINEN TAI MUUTTAMINEN
Irtouiton loputtua eräiltä v·äyliltä ainakin
iaikaisesti
on uittoväylillä voimassa olevia uittosääntöjä ryhdytty kumoamaan tai muuttamaan.
Vesihallituksella on 1.1.1980 mukaisessa tilanteessa kaikkiaan:
- kumoamis- ja suunnitteluhankkeita 415 kappalett.a, joista
II
- suunnitelma-asiakirjat valmiit
153
näistä
- hakemus vesioikeudelle tehty
152
"
II
- vesioikeuden päätös saatu
103
- velvoitteet suoritettu
38 hankkeen osalta.
Voimassa olevia uittosääntöjä on uittosääntöluettelon mukaan
1.1.1980 . 277 kpl, joihin sisältyi
sä noin 900 vesioikeuksien numeroitua uittosääntö-, lisäys- tai muuta
töstä. Sellaisenaan tai muutettuna tulee nykynäkymillä tarpeellisina säilymään n. 50 pääuittosääntöä. Näistä osa koskee ns. potent
lisia uittos
ä vesistöis ~, joissa
u J t t o rn a
l 'l ·i H u s on o t n t t a v t) h u o mi o on k r- i 1 L 1 i k n j a
i lm il 1
LlirdLLi<~n.

Vesilain 5 luvun 30 § velvoittaa uiton
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toimenpiteisiin sellaisten laitteiden ja rakenneimien
poistamiseksi tai muuttamiseksi, jotka voivat olla
vaaraksi tai haitaksi vesistöä käytettäessä. Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan joenuomassa suoritetut koskien
set ovat vesistön
kuntoonpanoa uittoa varten
jä vesilain em. säännöksessä tarkoitettuja rakennelmia, joista voi aiheutua haittaa vesistöä
ssä ja joita uiton vesistössä lakattua on mainitun lainkohdan mukaan muutettava, jos se on haitan torjumiseksi tarpeellista.
Myöhempiä tarpeita varten saattaa olla tarpeen varautua säilyttämään ainakin tärkeimmissä vesistöissä
uittosääntö muutettuna voimassa ja/tai pitää kunnossa väylärakenteita tai ainakin estää toimenpiteet,
joilla vaikeutettaisiin kriisiaikoina tarpeellista
uittotoimintaa. "Kriisiaika" lienee käsitettävä laajemmin kuin ns. poikkeuksellisia oloja vastaava tilanne, jolloin voidaan mm. maan talouselämän ja väestön toimeentulon turvaamiseksi välttämättömät kuljetukset asettaa tehostettuun valvontaan tai säännöstellä niitä. Uiton kannalta voitaneen kriisiaikana
pitää esim. sellaista tilannetta, jolloin öljytuotteiden saatavuus vaikeutuu ja liikenteen edellytyksissä tapahtuu oleellisia muutoksia tämän johdosta.
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Uittoa koskeva lainsäädäntö sisältyy pääasiassa vesilain 5 lukuun, josta tähän on otettu uiton järjestämisen kannalta vain keskeisimmät kohdat. Sen l §:n
muka~n puutavara saadaan uittaa yleisessä uittoväylässä ja muuallakin vesistössä, missä se on avoinna.
Paitsi lainsäädännöllä annetaan uittoa koskevia määräyksiä myös uittosäännöillä ja muilla vesituomioistuimissa vahvistettavilla vesien käyttöä koskevilla
päätöksillä. Vesilain 5 luvun 8 §:n mukaan vesistössä tai vesistön osassa, jossa on arvokas laite, rakennus tai muu rakennelma taikka jossa harjoitetaan
huomattav~a kalastusta samoin kuin myös yleisessä
kulkuväyl&ssä sekä valtaväyläs~ä, milloin siinä on
huomattavaa liikennettä, on uiton toimittaminen järjestettävä uittosäännöllä. Uittosäännöillä voidaan
antaa lupa mm. omistus- ja käyttöoikeuksien pakkolunastuksiin, uittoväylän kuntoonpanaan sekä määrätään
uiton suorittamisen tavasta, ajasta jne. Uittosääntö
antaa siis uittajalle oikeuksia, joita sillä välittömästi lain nojalla ei ole ja määrittelee velvollisuuksia, joilla selvennetään uiton ja vesien muun
käytön suhteita. Tällaista uittoa ei voida pitää enää
pelkästään vesistön yleiskäyttönä.
Vesilain 5 luvun 9 §:n mukaan uittosäännön vahvistamista, muuttamista ja kumoamista on haettava vesioi-
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keudelta. Hakemuksen voi tehdä puutavaran omistaja tai se,
joka aikoo uittaa puutavaraa vesistössä, asianomainen viranomainen, vesilautakunta, vesialueen, rannan, laitteen
taikka rakennuksen tai muun rakennelman omistaja, vesiliikenteen harjoittaja sekä muukin, milloin uiton toimittaminen vesistössä välittömästi saattaa koske3 hänen oikeuttaan tahi etuaan.
Vesilain 5 luvun 19 §:n mukaan uitto on uittosäännössä, jos
sellainen vesistöä varten vahvistetaan, määrättävä toimitettavaksi puutavaran omistajain yhteiseen lukuun uittoyhdistyksen toimesta suoritettavana yhteisuittona. Uittoa ei kuitenkaan saa määrätä toimitettavaksi yhteisuittona, jos sen
toimittaminen yksityisuittona on vesistössä uitettavan puutavaran kuljetuskustannukset huomioon ottaen yhteisuittoa
edullisempaa eikä uiton toimittaminen yksityisuittona aiheuta haittaa uiton yleiselle järjestelylle eikä vesistön muulle käytölle.
Uittoa koskevia kohtia sisältyy myös merilainsäädäntöön, veneliikennelakiin ja kanavien liikennesääntöön.
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4.1 VESIHALLINTO
Vesihallinnon tehtävät on määritelty laissa vesihallinnosta
(18/1970). Tehtävänä on mm. edistää vesistöjen ja muiden vesialueiden sekä vesivarojen käyttöä, hoitoa ja tutkimusta.
Lain 1 §:n toisessa momentissa on luetteloltu tehtävät, jotka
eivät kuulu vesihallinnolle, ellei erikseen ole toisin säädetty:
- vesiteitä ja vesiliikennettä koskevat asiat;
- uittoa yleiseltä liikennetaloudelliselta kannalta koskevat asiat;
- pääasiallisesti valtion metsätaloutta palvelevat uittoa
varten suoritettavat työt eivätkä muutkaan uittoa palvelevat työt, elleivät ne vaikuta vesistön kokonaiskäyttöön.
Vesihallinnolle kuuluvat näin ollen vesistön kokonaiskäyttöön
vaikuttavat uittoa palvelevat työt, elleivät ne palvele pääasiallisesti valtion metsätaloutta.
Vesihallintolain 3 §:ssä mainittujen tehtävien joukossa,
joista vesihallinnon tulee erityisesti huolehtia tai joita
tulee erityisesti kehittää, edistää tai suorittaa, ei suoraan
ole mainittu uittoon liittyviä tehtäviä.
Vesihallintoasetuksen (396/70) 12 §:n mukaan vesihallituksessa on uittoasioiden hoitoa varten uittotoimisto, j
tehtävänä on käsitellä:
J) uittoa koskevien ves.i
l1innoll
kuuluv
n uunntte]mi.c'!n
imi!::> La ja

itusta;

2) vesilain 5 luvun mukaan vesihallinnoJle kuuluvia tehttiviä
3) uittosääntöjen j

lua.
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Vesihallituksen perustamisen yhteydessä muutettiin
vesi
5 luvussa esi
sanonta "yleistä uittoetua valvova viranomainen"
i "vesihallitus".
Vesi
uittoa koskevassa 5 luvussa vesihallitukselle on annettu mm. seuraavia
llintotehtäviä:
- yks
suiton uittosäännön maa- ja vesialueen
omistajana tai
haltijana toimiminen (5:14, 15)
kannan muodostaminen em. alueiden ja laitteiden
tarpeesta uitol
tulevai
ssa (5:16),
vaaraa tai haittaa aiheuttavien laitteiden poistaminen uiton lakattua (5:30, 62),
yks
sille tai
sille kuulumattoman
väyläomaisuuden realisointi uittosäännön kumoamisen jälkeen (5:34),
hakemus tarvittaessa uittoyhdistyksen ohjesäännön
muuttamiseksi (5:49),
tilien mahdollinen tarkastus
(5:59 1
- uittoyhdistyksen lakkaamisen
myytäväksi joutuvasta omai
sta velkojen maksun jälkeen saatavien varojen osoittaminen uiton hyväksi (5:78),
- mahdollinen
metsähallitukselta
as ista, joilla
metsätalouden kannalta (5:101).
Lisäksi vesilaissa on s
kuultavaksi vesihallitusta
ssä uittoa koskevissa kysymyksissä (18:7
ja 19:7).
Vesihallitus valvoo vesi
ja n11n muodoin myös vesilain uittoa koskevien säännösten noudattamista. Vesihallitus käyttää puhevaltaa kaikissa vesistöön rakentamista koskevissa vesioikeudellisissa hakemusasioissa.
Vesihallituksen uittoväylähankkeet voidaan ryhmitellä seuraavasti:
- vanhan uittosäännöstön uudistaminen nykyolosuhteita vastaavaksi,
- käytöstä poisjääneiden uittoväylien uittosääntöjen
lakkauttaminen,
- yhtenäisen puutavaran veteenpanopaikkaverkoston aikaansaaminen ja sitä koskevien määräyksien sisällyttäminen ao. uittosääntöihin,
- vesien kokonaiskäyttöön vaikuttavat, uittotoimintaa edistävät rakennustyöt, jotka eivät palvele
pääasiallisesti valtion metsätaloutta,
- vesien käytön kokonais
luun liittyvä uiton
suunnitteleminen ja toimenp
suositusten toteutumisen edi
- vesiasioissa esiintulevat uiton järjestelyä vaativat toimenpiteet.
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4.2 MUUT KESKUSVIRASTOT
Merenkulkuhallitus
Merenkulkuhallinnosta annetun
1 §:n (muut 71/73) mukaan
seurata
ja
tä sekä toimivaltansa
in ja j
e
(muut 314/79) mukaan
kaosasto käsittelee muun
liikenteen
istä j
valaitteita. Osastoon
liikennetoimisto.
tausta ja
ien

on
4
maj
asiat 1 j
vesiliä j merenkulun turllinen toimisto ja
käsitte
mm. merenmit-

Ves
ien merkitsemisestä annetun
mukaan julkisten kulkuväylien vesili
ta turvalaitteista huolehtii valtion puolesta
tos, jollei ole erikseen toisin
. Merenkulkuhallituksen tehtävistä liittyy uittoon myös
ja
kunnon valvonta sekä alusten henki
vonta.
Valtion tulo- ja menoarviossa
lituksen kohdalla momentti 32.10.77.
ja väylätyöt. Määrärahasta oso
lätöihin varatut varat
yleensä tie- ja vesirakennushallituksen
. Valtion
ohjelmissa nämä hankkeet on käsitelty
ryhmänään.
Tie- ja vesirakennushallitus
Tie- ja vesirakennuslaitoksesta annetun lain (252/75) 1 §:n
2 momentin mukaan tie- ja vesirakennus
tulee, mikäli
tehtäviä ei ole muulle viranomaiselle määrätty, huolehtia kanavalaitoksesta, vesiteLden ja vesiliikenneolojen kehittämisestä ja uittoa yleiseltä liikennetaloudelliselta kannalta
koskevista asioista sekä kulkuväylien, uittoväylien, kanavien
ja satamien suunnittelemisestar rakentamisesta, parantamisesta ja kunnossapidosta. Näitä tehtäviä hoitaa vesitieosasto,
jossa on tutkimus-, suunnittelu- ja rakennustoimistot. Kuudessa TVL:n piirissä ei o
ves
, vaan tehtävät hoitaa jokin toinen
i.
Tie- ja vesirakennuslaitos toimii
annettujen asetusten (204/72 ja 278/76)
ranomaisena, jol
on muiden näis
tehtävien lisäksi mm. o
antaa aluksen hinausta
ja avattavien siltojen kautta koskevia tarkempia
ja ohjeita.

ä

Valtion tulo- ja menoarviossa on
ja ves
sen kohdalla momentti 31.26.77. Vesitietyöt. Momentilla rahoitetaan järvi-Suomen
isten
lisäksi
1
1
i- ja
rann
Myös
ja on
i.

Mets
) ei uittoa
metsähallinnon

rakennustoimisto
si 1isesti va1ivat ne vaiku-

suunnit§:n 2 moirikunisten

in
uitto-olojen

1ituksen
ätyöt.
ion metsätasen lisäksi
vaikuta vemetsien kohrakentaminen.
stä tapahtuu

4.3 SUUNNITELMAT

SEKSI
llä esitettylekkäin. Tämä on
uusimaan vajaat 10 vuotsaatiota. Kysymykseen
1 ikennekomitea
skushallinto1975:120) ja uittoha11in1976:48). Ensiksi maiuittoasioiden keskitjonne tie- ja vesija vesihallituksen
. Ke
1intokoesittäneet uit-
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totoimiston siirtämistä teht
mets
litukseen. Uittohallintotoimikunta on b-va
lisäksi esittänyt
virastojen toimiva
ojen tarkistamista lähinnä siten,
että vesihallinto toteuttaisi vain sellaisia uittoa pa
levia töitä, jotka toteutetaan osana
lisesti vesistön muuta käyttöä
stäviä, vesihallituksen toimesta toteutettavia hankkeita. Niinikään vesihallitus voisi metsähallituksen toimeksiannosta suorittaa ja suunnitella muitakin uittoa
levia töitä.

5

V E S I H A L L I N N 0 N
U I T T 0 A S I 0 I S S A

T 0 I M I N T A L I N J A T

5.1 UITTOTOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET
Uittotoiminnan tavoitteita käsitellään seuraavassa
isesti
rajoittumatta yksinomaan ves
linnan toiminnalle asetettaviin tavoitteisiin. Vesihallitus edistää uittoa lainsäädännöllä määrättyjen tehtävien puitteissa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Vesihallituksen er
senä pyrkimyksenä
on edistää uittoa sovittamalla
ja muiden ves
muotojen tarpeet keskenään.
Uittotoiminnan kehittämiseen tulee mm.
hintakehityksestä johtuen kiinnittää erityistä huomiota. Uiton toimintaedellytykset tulee pyrkiä säilyttämään ja niitä tulee tarvittaessa parantaa ottaen huomioon erityisesti nippu-uiton kehittämiseen liittyvät tarpeet. Nippu-uittoa tulee kehittää
ensisijaisesti tähän tarkoitukseen jo tällä hetkellä käytetyissä vesistöissä ja uittoon soveltuvilla rannikkoväylillä.
Näissä vesistöissä ja rannikkoväylillä tulee uiton toimintapaikkaverkostoa kehittää sekä mahdollisuuksien mukaan parantaa toiminnan taloudellisia edellytyksiä. Olemassaolevan väylästön ja toimintapaikkaverkoston kapas
i mahdollistaa
nykyistä huomattavasti laajemman uittotoiminnan. Uittotoiminnan kehittäminen vaatii myös uittosääntöjen saattamisen nykyisiä tarpeita vastaavaan muotoon. Uittosäännöt on aiheellista tarkistaa myös siten, että uiton aiheuttamia vahinkoja
voidaan vähentää.
Uittomahdollisuuksien parantamiseksi on tarpeen edel
tutkia edellytyksiä rakentaa uittoyhteys eräiden suurten vesistöjen alajuoksulle ja vesistöjen välille. Samalla
selvittää mahdollisuudet toteuttaa hankkeet siten,
ne palvelisivat myös muiden vesien käyttömuotojen kuten tulvasuojelun,
alusliikenteen, veneilyn ja voimatalouden
ita. Hankkeet
tulis
olemaan varsin mittavia, ja niiden vaikutusten selvittämiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota.
Uiton kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota myös uiton
merkitykseen kriisiaikojen kuljetusmuotona. On mahdollista,
että käytöstä pois jääneitä uittoväyliä on
isestä o
1lisesti po
ssa olosuhteissa
ottaa
1
käyttöön. Täl iseen mahdollisuuteen
samalla ottaa huomioon muiden käyttömuotojen
sen

8

is
iden
ien uittosäännöt tuä kumoamaan. Mikäl uiton uudelleen aloittaminen
siaikoina olisi ilmeistä 1 tulee uittosääntö
muuttaa tulevan uittot
edel
muotoon.
Samalla tulee huolehtia maamme el
storiaan
keskeisesti kuuluvan
iden ja
se
s
huomioon ottaen on
vastaa pääosasta
stoinneista. Myös
sille tulee
turvata vesilain mukainen mahdollisuus sellien
suorittamiseen,
iikennetalouteen tai
ion keskeistä osuutstoinneissa
ltaa
se, että
edistää eri uittajien välistä
Valtiolla on
s
isiä paremmat edelhuomioida uiton
at kustannusvaikutukset
vaikutukset vesistöihin ja niiden käyttöön. Valtion osall stumista
ien rakentamiseen puoltaa
muiden j
sten
lien rakentamisessa ja kunnoss
sa noudatettava käytäntö. Uittomerkitsevät lisäksi säästöä muiden
ssa
aatteet valtion toimimisesta
ijana ja kunnossapitäjänä tuapohjaisen komitean toimesta.
Komiteassa tulisi olla edustettuna myös muiden kuljetusmuotojen asiantuntemus. Samaila tulisi selvittää
liset muut tukito
uittotoiminnan
edistämiseksi. Saattaisi olla
harkita erityisen kuljetustuen
jetuksista uittoon si
le
Tuen tarkoituksena
olisi vähentää lähinnä
, energiataloudellisesti
llisten autokuljetusmatkojen osuutta
kuljetuksessa.
5.2 VESILAIN 5

LUVUN MUKAISET UITTOTEHTÄVÄT

Vesi
5.
, 15, 16, 30, 34, 49; 59, 62 ja
78 §:ssä on osoitettu vesihallitukselle kuuluvaksi
eräitä uittohal
ä. Lisäksi vesilain 5.
1 §:ss
22 §:ssä, 18 luvun 7 §:ssä
ja 19 luvun 7 §:s
on annettu eräitä uittoon liitves
litusta
määräyksiä.
5 luvun 14 ja 15 §:n mukaan vesihallitus
omistajan oikeuksia valtion puolesta niillä
lien maa- ja vesialueilla, jotka uitotetun
perusteella on uittoa
varten
tettu sekä samoin niiden laitteiden ja
rakenneimien osalta, joita uittosäännön määrävksen
1
lillä. Kaikki
isui
lil-

69

lä - joutuu uiton lakattua uittosäännön tultua kumotuksi
ja uittoyhdistyksen tultua lakkautetuksi vesihallituksen hallintaan joko myytäväksi tai muutoin luovutettavaksi (VL 5:
34) •

Käytöstä poisjääneiden uittoväylien osalta tarpeellisten toimenpiteiden huolehtimisvelvollisuus
vesilain mukaan vesihallitukselle tai asianomaiselle uittoyhdistykselle.
Vesilain 5. luvun 30 § velvoittaa uiton päätyttyä ryhtymään
toimenpiteisiin sellaisten laitteiden ja rakenneimien poistamiseksi tai muuttami
i, j
olla vaaraksi
haitaksi vesistöä käytettäessä. Mikäli ui
en kumoamishankkeiden suunnittelussa voidaan osoittaa perkausten aiheuttaneen haittaa kalataloudelle tai muulle vesien käyttömuodolle, tulee suunnitelmaan sisäl
lliset toimenpiteet haitan poistamiseksi. Vaikutusten arvioinnin tulee
perustua kalatalousasiantuntijan kannanottoon. Mikäli uittoväylän kunnostaminen olisi kalatalouden, matkailun, vesiretkeilyn tai suojelullisten näkökohtien vuoksi er
sen tarpeellista, mutta tarvittavat toimenpiteet eivät kuulu vesilain mukaiseen uittosäännön kumoamishankkeeseen li
suunnitelmaan haittaa tai vaaraa aiheuttavien rakenteiden
poistamiseksi tai muuttamiseksi, tulisi kunnostamissuunnittelu pyrkiä suorittamaan samanaikaisesti kumoamissuunnittelun kanssa.
Uittosääntöjen kumoamishankkeiden suunnittelun yhteydessä
tulee turvata elinkeinohistoriallisesti arvokkaiden sekä vesistön hydrologisten olosuhteiden säilymisen kannalta tarpeellisten rakenteiden säilyttäminen ja suojelu. Rakenteiden kunnossapidosta tulisi vastata kunnan tai jonkin muun paikallisen organisaation tai eräissä tapauksissa yksityisen. Tulisi
pyrkiä siihen, että myös valtio voisi osoittaa varoja kertainvestointeina huonokuntoisten rakenteiden peruskorjauksiin.
5.3 VESIHALLINNON UITTOTEHTÄVÄT SUHTEESSA MUIDEN VIRANOMAISTEN TEHTÄVIIN
Laissa tie- ja vesirakennuslaitoksesta säädetään laitoksen
tehtäväksi muun muassa huolehtia uittoa
iseltä liikennetaloudelliselta kannalta koskevista asioista sekä muun muassa
uittoväylien suunnittelusta, rakentamisesta ja parantamisesta sekä kunnossapidosta, sikäli kuin se ei kuulu millekään
muulle viranomaiselle. Metsähallituksen tehtävät uittoasioissa perustuvat metsähallintolain 1 §:n säännökseen valtakunnan metsätalouden edistämisestä. Merenkulkuhallituksen tehtävät perustuvat säännöksiin, jotka velvoittavat merenkulkuhallitusta suunnittelemaan, rakentamaan tai rakennuttamaan
sekä ylläpitämään julkisia kulkuväyliä sekä valvomaan a
liikenteen suorittamista.
Vesihallinnon tehtävänä on huolehtia uittoa palvelevasta
suunnittelusta ja rakentamisesta silloin, kun nämä
vaikuttavat vesistön kokonaiskäyttöön eivätkä palvele
iassa valtion metsätaloutta. Vesihallinnon
i on mvös
suoraan vesilaissa määrätty joukko erityisiä uittoa ko
via
llinnollisia
äviä.

sta vaikeuttaa

1

seen
Valtion
sten välistä
työnjakoa uittoasioissa on välttämätöntä selkeyttää
ja
li
ien mukaan tehtävien hoidon
Vesihallinnon asemaa
hal
tuksenmuviranomaisena sekä
luun ja vesirakenllä organisaasin merkittäviä,
uitja sen
iriorganisaatio
totehtäviä.
iteet llaan suoriutumaan hypystyvät
vin uittoon
stä suunnittelu- ja rakentamistehtävistä.
ho
lisi mahdollista
stä keskittää melko
sellä muutoksella
litukse
litukselle muut
si
palvelevat uitkuin paaasiassa
si tähän tarkoitettoväylätyöt.
tujen varojen osoittamista ves
lituksen käytettäväksi.
hoito edel
vesihallitukeri käyttömuotojen
välillä.

1

on
, tulisi valtion
välittömästi kehitmetsähallituksen, mellituksen

sekä vesihallituksen
ryhmä, jonka
uusien ja
käytössä o
lien rakentamista koskevia
investointeja.
i olisi tarpeellista, että
työryhmä yhdessä
llisuuden ja metsätalouden
edustajien kanssa
si luomaan y iset tavoitteet
uittotoiminnan edistämiseksi.
puheenjohtajan tulisi
la ;maa- ja mets
isteriöstä, ja
siihen tulisi
Jasen
keskusvirastoista myös valtiovarainministeri
Nykyisen
ins
ista
jakoa ajate
len voidaan todeta, että
liin liittyvil
töillä kuten esim
iden rakentamisella ja
1
illa ei yleensä
ole merkittäviä
ia vesien kokonaiskäyttöön.
Sensijaan
koskevat sellaisia vesist
tarvetta tulvasuoje
llä kanavoint
llä
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on ilmeisiä yhtymäkohtia. Suurilla kanavointi- ja uittoväylähankkeilla on aina yhtymäkohtia vesien muuhun käyttöön,
vesimaiseman hoitoon sekä vesien- ja vesiluonnon suojeluun.
Yksiselitteistä jakoa vesien kokonaiskäyttöön vaikuttaviin
ja muihin uittoväylätöihin ei ole mahdollista esittää. Vesien eräiden käyttömuotojen ja vesiluonnon suojelun merkityksen jatkuvasti lisääntyessä on entistä tärkeämpää, että
uittoväylätöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu monipuolista asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Ei voi olla tarkoituksenmukaista, että vesihallitus ei lainkaan osallistu merkittävien uittoväylähankkeiden suunnitteluun. Vesihallituksen
osallistuminen muiden viranomaisten toimesta tapahtuvaan
suunnitteluun tulee harkita tapauskohtaisesti ottaen huomioon
hankkeen yhtymäkohdat vesien muuhun käyttöön. Yhteistyöstä
tulisi sopia em. työryhmän puitteissa. Viranomaisten yhteistyötä tulee tehostaa myös piirihallintotasolla.
Vesihallituksen tulisi olla päävastuussa uittohankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta silloin kun hanke kytkeytyy kiinteästi vesien muiden käyttömuotojen edistämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. Mikäli siis hanke tulisi valtion varoin
toteuttaa muiden vesien käyttömuotojen kannalta laajempana
kuin mitä metsähallituksen, tie- ja vesirakennushallituksen
tai merenkulkuhallituksen oma tehtävä edellyttäisi, tulisi
hankkeen kuulua vesihallinnon tehtäväksi. Näin tulisi menetellä myös silloin kun hankkeesta katsottaisiin aiheutuvan sellaisia haittavaikutuksia vesien muulle käytölle, joiden estäminen tai vähentäminen olisi myös muita vesien käyttömuotoja edistävin toimenpitein suoritettava. Ellei asiasta päästäisi yksimielisyyteen, se olisi saatettava joko maa- ja metsätalousministeriön (vesihallinnon ja metsähallinnon välisissä
asioissa) tai valtioneuvoston ratkaistavaksi.

