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1 
SI ITUS 

20.1.1982 

VUODEN 1982 SUUNNITTELUOHJELf\1A 

1. KATSAUS VIIME VUOSIEN SUUNNITTELUTOIMINTAAN 

Päättyneen vuosikymmenen alussa käynnistynyt koko maan katta

van vesien käytön kokonaissuunnittelun ensimmäinen kierros 

saadaan päätökseen vuoden 1982 alkupuolella. Viime vuosina on 
kokonaissuunnittelun osuus ollut alle 5 % suunnittelutoimin-

nan kustannuksista kun se vielä 1970-luvun puolivälissä oli 

runsas 15 . Käjttömuotokohtaisen alueellisen yleissuunnit

telun osuus kustannuksista on ollut viime vuosina vakaa, eli 

keskimäärin noin 30 %. 

Merkit n suunnittelutaso on ollut hankesuunnittelu, 

jonka osuus on viime vuosina ollut yli 60 kon skus

tannuksista. eisiä puitteita suunnittelulle luovan 

valtakunnantason tavoitesuunnittelun osuus on ollut keski

määrin noin 4 %. 

Tarkasteltaessa suunnittelukustannusten jakaantumista vesien 

eri käyttömuotojen suunnittelun kesken on varoja käytetty 

eniten vesistöjärjestelyjen, säännöstelyjen ja maankuivatuksen 

suunnitteluun. änöstelyn ja järjestelyn suunnittelun kus

tannukset ovat olleet keskenään samaa luokkaa, maankuivatuk-

sen osuuden j ssä puoleen edellisistä. Näiden yhteinen 

osuus on vaihdellut välillä 35 - 45 % suunnittelun kokonais

kustannuksista. Hankesuunnittelun ja alueellisen yleissuun

nittelun tasolla on säännöstelyn, järjestelyn ja maankuiva

tuksen osuus ollut noin puolet suunnittelukustannuksista. 

Vesihuollon suunnittelun osuus on 1970-luvun lopulla hieman 

pienentynyt, ollen kaikesta suunnittelusta vajaa neljännes. 

Vesiensuojelun suunnittelun suhteellinen osuus on ollut 

viime vuosina alle 10 %. Sekä vesien virkistyskäytön että 

vesistöjen kunnostuksen suunnittelun osuudet ovat molemmat 

jatkuvasti olleet alle 5 Uiton suunnittelun osuus on 

pienentynyt kymmenestli prosentista viiteen prosenttiin. Toi-

meksiannosta tapahtuvaa kalatalou suunnittelua on ollut 

noin 10 ja sen osuus on ollut vamassa. 



tte 

e 

is t uun 

Vuo 

suunnit 

e 

s 

s 

eenvetotaul 

1 

tt un 

tai 

t s 

entä-

suunnitte 

i 

anisa 

t 

s ien 

sten 1-

iden, suunnitte-

maa a itta-

avoit-
ste 

ee 

i-

jelman 

s on 

sesta. 

sen 

uunni
t 

1 

1 on es tet 
is a stumis-



3 

Suunnittelun inopiste on suunnittelukustannusten perus

teella mitattuna e lleen vuonna 1982 tulvasuojelun suunnitte-

lussa, joka on ime vuosien t aan lähinnä hankesuunnittelua. 

Tulvasuojelulla on merkittävä osuus myös monissa suunnittelu

ohjelmaan sisältyvissä vesistökoht sissa eissuunnittelu-

kohteissa. eissuunnittelun tarkoituksena on selvittää vaih-

to t ja 1 uo riaatteet hemmälle h suunnittelulle. 

r teisesti keske en asema on edelleen myös maankuivatuk-

sella, j 1 s vuos tauon jälkeen on osoitettu 

runsaammin varoja. 

s llon suunnittelua on ta itus j aa suunnilleen 

samassa laaj ssa kuin viime vuosina. Haja-asutuksen veden-

eissuunnittelun 1 entamiseen on tarvetta. 

siensuojelun suunnittelu on monipuolistumassa ja sen mer-

ki on svamassa. Suunnittelun e lly iä parantaa 

vesiensuojelun keskittäm en organisaatiomuutoksessa samaan 

osastoon ja vesipiirien vesitoimistoissa samalle toimialalle. 

ueellisten vesiensuojelusuunnitelmien tarkoituksena on pal

vella vesiensuojelua koskevaa päätöksentekoa mm. valvonta-

ja rahoitustoiminnan yhteydessä. 

istöjen säännöstelyn käytön kehittämistä ja tulvantorjunnan 

to suunnittelua on tarkoitus lisätä aiemmista vuosista 

mm. vuoden 1981 sätulvien johdosta. 

J en kunnostuskohteiden määrä tulee resurssien keskittä-

misen takia jonkin verran aikaisemmasta vähenemään. Veneilyn 

suunnitt~lu jatkuu suunnilleen entisessä laajuudessaan. 

Kal outeen, 1 innä kalanviljelyvn, liittyvä suunnittelu 

tulee edelleen lisääntymään siitä syystä, että erityisesti 

ljel tosten rakentamiseen osoitetaan lähivuosina 
huomattavasti valtion varoja.:Uiton suunnittelu säilyy 

entisellään. 

S u unn i t te 1 u o h j e J m a s i s U l t iUi c r ä i t ä j o t o t u t u k s c s s a o 1 e v i a 

hankkeita, joissa e llccn tarvitaan merkittävilssä mliärin 

suunnittelua. Ohjelmaan sis~iltyy myös vnihtochtoistcn suun-

nitelmien laatiminen rönjocn csistötaloussuunnitclmaan 

(Kyrönjoen ylii san vcsist sekä Pc njoen keskjosan 

j i n säilnnöstelylJc. 
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Tulvas elun suunnittelussa pannaan pääpaino jo toteutuk

sessa olevien tai lähivuosina toteutukseen tulevien hankkei-

den suunnitelmien valmistumiseen. vasuojelua palvelevasta 

hankesuunnittelusta tapahtuu huomattava osa janmaalla 

Vaasan ja Kokkolan vesipiireissä, joskin s Turun, Tampe-

reen ja Helsingin vesipiireissä on useita suunnittelukohteita. 

Yleisten ympäristön tilaa koskevien vaatimusten jatkuvasti 

lisääntyessä itään näitä hankkeita koskevat suunnitelmat 

laatimaan aikaisempaa monipuolisemmiksi ja perusteellisemmik

si. Hånkkeisiin sisältyy vesien eri käyttömuotoja palvelevien ?äännöstelyi-

den tarkistamisia,joita on vaikea hoitaa nykyisten lupien mukai

sesti. Tämä asettaa vaatimuksia suunnitelmien nopealle val

mistumiselle. Kymen vesipiirissä suunnittelun paapaino on 

Kymijoen tulvasuojelun erillishankkeissa. Lapin vesipiirin 

ueella suunnitteluohjelma sisältää useiden välttämättömien 

tulvapengerrysten ja rantojen suojausten suunnittelua lähinnä 

Tornionjoessa ja Tenojoessa. 

Maankuivatuksen suunnittelutoiminta jakaantuu melko tasai

sesti koko maahan. Eniten tätä suunnittelua on Turun, Vaasan, 

Oulun ja Lapin vesipiireissä. Koska ojitusanomusten määrät 

ovat lisääntyneet ja kuivatusmäärärahat ovat 

kaksinkertaistuneet siitä, mitä ne ovat olleet viime vuosina, 

on perusteltua lisätä kuivatussuunnitelmien laatimista ny

kyisestään. Ohjelma sisältää myös maq- ja metsätalousminis

teriön toimeksiannosta suunniteltavia turvesoiden kuivatuksia 

Lapin, Kainuun ja Oulun vesipiirien alueilla. 

Vesien pyritään edistämään ensisijaisesti 

ohjaavalla toiminnalla käyttäen hyväksi maamme vesistöjen 

tarjoamia luontaisia mahdollisuuksia. Tämän lisäksi on 

erityisesti asutuskeskusten läheisyydessä, järvettömillä 

rannikkoalueilla ja matkailullisesti arvokkailla alueilla 

sekä likaantuneilla vesialueilla tarpeen suorittaa ranta- ja 

vesialueiden kunnostamistoimenpiteitä vesistöjen käyttökel

poisuuden parantamiseksi. Vesien virkistyskäytön suunnittelus

sa pyritään toimimaan kiinteässä yhteistyössä muiden viran

omaisten ja yhteisöjen, erityisesti kuntien kanssa. Lisäksi 

pyrittHin mahdollisimman scl ti työnj on c tahojen s-

sa (merenkulku- tie- ja vesirakennusviranomaiset, luon-
nonsuojelu- ja kalatalousviranomaiset, kunnat ym.). TämU on 
tärkeää mm. toteutusvastuusta sopimiseksi. 
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käyttämään rakentamisvaroja nykyistä huomattavasti enemmän, 

vuosittain noin 20- 25 milj. mk. Luonnonravintolammikoiden 

suunnittelu säilyy suunnilleen entisellään . 

. 2.3 Vesiensuojelu- ja vesihuolto-osaston toimialaan kuuluva 
suunnittelu 

Vesiensuojelun alueellinen yleissuunnittelu on monipuolistu

massa ja laajentumassa niin suunnittelukohteiden lukumäärän 

kuin sijainninkin suhteen. Suunnittelun pa iste on edelleen 

Etelä-Suomessa metsäteollisuuden voimakkaasti kuormittamilla 

vesistönosilla. Suunnittelua on kuitenkin enenevässä mää-

rin kohdistettu myös kalankasvatustoiminnan, maatalouden ja 

turvetuotannon kuormittamiin vesistöihin sekä rannikkovesiin. 

Vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat laaditaan vakiintu

neen käytännön mukaisesti yhteistyössä lähinnä ao. kuntienk~ss~ 

Yleissuunnitelmia laaditaan e tyisesti sellaisilla alueili~; 

joilla kuntien yhteistoiminnan tarve vesihuollon järjestä

misessä on ilmeinen. Haja-asutuksen vedenhankintaa pyritään 

edistämään laatimalla koko vesipiirin kattavia selvityksiä 

tai useiden kuntien alueille ulottuvia tai valtion rahoitus

tuen suuntaamiseksi välttämättömiä haja-asutusalueiden vesi

huollon yleissuunnitelmia. Nimikkeeseen ''Tärkeät pohjavesi

alueet ja pohjavesiselvitykset" on sisällytetty kaikki vesi

piirin alueella suoritettavat pohjavesiselvitykset yhtenä 

tehtäväkokonaisuutena. Tämän tehtävän hoitaminen vaatii huo

mattavia resursseja. Merkittävä osa pohjavesiselvityksistä 

rahoitetaan työllisyysvaroin. Tärkeiden pohjavesialueiden 

selvitystyötä jatketaan myös suunnitteluvaroin. 

2.2.4 Uittotoimiston toimialaan kuuluva suunnittelu 

Uittosääntö en kumoamis- tai rnuuttam suunnitelmia laaditaan 

lähes jokaisessa vesipiirissä lakanneille uittoväylille. 

Uittosääntöjen uudistustyötä, joka muodostaa toisen uittoa 

koskevan laajan suunnittelutehtävän, jatketaan kuuden vesi

piirin al uec 11 a. Uiton ja rnui den vc s ien kLiy t tömuo to j en yhteen

sovittarnincn sekä uittojlittcidcn haittavaikutusten selvittä

minen muodostavat l:isliksi oman selvi saluccnsa. 
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2.3 Suunnitteluun liittyvä kehittämis- ja sel toiminta 

ihallituksen hyväksymä o e 

jelun suunnittelun ohjelmointi se 

sien käytön ja vesiensuo-

suunn Imien käsitte 

vesihallinnossa" e llyt ä, että suunnitt uohjelma sis 

myös ne suunnittelua palvelevat sel et, joihin on tar-

koitus käyttää merkitt ti resursseja tai joista on ta i-

tus muodostaa oma erill p j ti. 

Ohjelma sisältääkin myös suunnittelutoimintaa palvelevien 

ohjeiden ja selvi ten laatimista s ä erilaisia kehittämis-

tehtäviä. Suunnitteluohjeita on t itus laatia mm. maankui-

vatuksesta, virkistyskäyttö- ja stushankkeista, vesien-

suojelun yleissuunnittelusta sekä lluonnonravinto

lammikoista. ATK:n käytön kehitt seen liittyvän koulutuksen 

yhteydessä laaditaan käytännön vesistösuunnitteluun sovel a 

juoksutus- ym. ohjelmia. 

Merkittävin projekti on vesiensuojelun tavoiteohjelma, johon 

liittyy mm. metsäteollisuutta, maataloutta, metsäojitusta, 

turvetuotantoa ja kalankasvatusta koskevat erillisselvitykset. 

Suunnitteluohjelmaan liit ä tai si läheisesti sivuavia 

tutkimus- ja kehittämisteh ä, kuten esim. Pohjanmaan 

vesistörakentamisen tutkimus- ja kehitysprojekti käsitellään 

vesihallinnon tutkimusohjelmassa. Suunnittelua merkit ti 

palvelevia eri toimialojen si teistyökohteita ovat 

mm. vesistömallien kehit n, vesistöjen tilaa koskevan 

tiedon hyväksikäyttöä kehit ryhmän työ (VEKSI 

jekti) sekä vaikutusten arvio timenetelmien kehittämistä 

koskeva projekti 

2.4 Suunnittelun suuntaaminen ja painottuminen vesipiireittäin 

H e 1 s i n g i n v e s i p 1 1 r i 

Kiireellis t uo elut it essa suunnit lt -

vat ummcnj en n jilrjestelyhankkcct. Suur sit-
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raskasken kalanvil-

sistöjen kunnostamistarvetta on ves iirin alueella varsin 

runsaasti. Suunnitt ua on t itus ja aa 1 Ridasjär-

vellä ja Talpianjärvellä. Talpianj 

linnustonsuojelua. Suunnittelu t 

työssä maa- ja metsätalousministe 

mis ton kanssa. 

kunnostus palvelee 

ki te s ä 

luonnonvara 

teis

itotoi-

Maankuivatuksen suunnittelu s 1 vesipiirin alueella 

e lleen merkit suunnittelut ä. 

T u r u n v e s i p i i r i 

Painop te ueet ovat vuonna 1982 vesis j jes yn ja 

maankuivatuksen, vesihuollon ja vesiensuojelun suunnittelu. 

Järjestelyn suunnittelu distuu eri isesti Sirppujoen ja 

Kokemäenjoen ueelle. Suunnittelukohte a ovat Kokemäen-

joen suuosan pen ja ruoppaus sekä emäenjoen keski-

osan ja Sirppujoen järjestelyt. ikkeuksellisen runsaiden 

sateiden takia Kokemäenjoen kiosan järjeste tarve on 

osoittautunut ireell si. Kes san järjestely ulotetaan 

koskemaan myös Loi joen alaosaa Alastaron kunnan alueelle 

saakka.Uusia ojitustoimituksia tullee vuonna 1982 vireille 

noin 50. 

Ves llon suunnittelussa tärkeiden pohjavesialueiden tar-

kennuskartoitus saatetaan loppuun vuoden 1982 aikana. Uutena 

suunnit ukohteena tetään teisto innassa kuntien 

kanssa kemäenjokilaakson vedenhank yleissuunnittelu. 

Suunnitt ualue käsittää Por 
' 

Ul lan ilan, Harjavallan 

ja Kok joen joenvarsiasu en. 

Merkittävää vesistökuormitusta ai uttava kirjolohen verkko

~Jll askasvatus on 1 isiiUnt yt erittäin 1m kaasti Lounais-

Suomen me ialucella, joten vuo 19R2 aikana laaditaan 

S; 1 a r i s t o m c r c n k ~l l 

yleissuunnitcl 

asvatus taa s k v a v o s ·i c n suo j c 1 u n 
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Luonnonravintolammikoiden ja meri ueen 

jatkuu. 

ton suunnittelu 

T a m p e r e e n e s i p i i 

Suunnittelun painopiste vesito 

1982 vesis järjestelyn 

jois-Satakunnan a ue la 

tossa on edelleen vuonna 
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hankkeista palvelee vasuo elua ja 
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suojelun ja kalatalouden e 
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un 
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suunnittelun volyymi säi

uunnit u säilyy entisel

ä 

perusteella tuntu

. kalatalouteen 

lleen vuonna 1982, 

ja on lö t uh-
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iste on vuonna 1982 ja 

ueella. Etelä-S imaalla on 

tarpeen jatkaa ves uojelusuunnitelman 1 tämiä vesis-

töselvityksiä. ankohtaista on s aloittaa H j 

ja Rakkolanjoen vesiensuojelusuunnitelman laatiminen. 

Vedenhankinnan suunnittelussa Utin pohjavesialueen selvityk-

sen ovat kiireellisimmät 1 on vedenhankintasuunnitel-

man täydentämistä ajatellen. 

M i k k e 1 i n v e s i p i i r i 

Mikkelin ves iirin alueella on vesistösuunnittelun painopiste 

vesien vi is sk tt palvele ssa hankkeissa, Saimaan ve

neil uunnitelmassa Mikk i - Puumala alueelle on tärkeimpänä 

tavoitteena aikaansaada tarkoituksenmukainen veneilyreitti

verkosto. Kerimäen alueella on kiireeliisin Raikuun veneily

reit suunnittelu. Sen avulla parannetaan oleellisesti venei-

lijöiden lii smahdollisuuksia alueella. 

Kiireeliisin vesistösuunnittelukohde on tulvantorjuntaa ja 

uittoa palveleva gönvirran perkaus. sistöjen kunnostuk-

sen suunnitt ukohteet ovat pienehköjä, mutta paikallisesti 

tärkeitä. Erityinen paino asetetaan valtakunnalliseen lintu

vesien suojeluohjelmaan kuuluvan Tuomiojärven kunnostamisen 

suunnittelulle. 

Mäntyharjun reitin puhteille vesi ueille kohdistuu käyttöpai

neita, jotka edellyttävät hyväksyttyä kokonaissuunnitelmaa 

yksityiskohtaisemman vesiensuojelun yleissuunnitelman laati

mista. Suunnitelma palvelee lähinnä kalankasvatuksen, mutta 

myös muun li avan toiminnan ohjaamista. 

sitoimiston suunnitteluresursseja suunnataan vuoden 1982 

aikana eniten kalataloudelliseen suunnitteluun. Itä-Suomen 

keskuskalanviljelylaitoksen rakentaminen e llyttää vesi

toimistolta elä huomattavaa suunnittelupanosta. Laitoksen 

asteittainen k istyminen lisää s luonnonravintolammi-

koi suunnittelun tarvetta etenkin läänin itäosissa. Kala-

talouJellisen suunnittelun tavoitteista sovitaan RKTL:n ja 

vcsihall i tuksen kanssa. 

lJ i t on j a m a a nlot i v a t u k s L~ 11 s tl u n n i t t c lu ~ 1 t c s te t :. a n , s j l 1 fi 

suunnitelmarese Li ei o f.i ole. 
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erityisesti vuoden alkupuoliskolla suunnattava vo~mavaroja. 

Talvella 1982 on tarkoitus saada valmiiksi kaksi pinta-alal

taan suurehkoa luonnonravintolammikkosuunnitelmaa. Vuonna 

1981 kartoitetuista kohteista on valittava ensisijaiset 

jatkosuunnittelukohteet. Luonnonravintolammikoiden toteut

tamista jarruttaa edelleen niiden hoidon järjestäminen, 

kunnes Enonkosken keskuskalanviljelylaitoksella on riittävästi 

henkilökuntaa. 

Vesihuollon suunnittelussa päähuomio on haja-asutuksen veden

hankinnan kehittämisessä. Kolmelle kylälle (Ruvaslahti, 

Rasivaara, Mattisenlahti) laadittujen yleissuunnitelmien 

pohjalta on selvitettävä jatkotoimenpiteet. Yleissuunnittelua 

ja kyläkeskuksia varten tehtäviä pohjavesitutkimuksia jatke

taan. 

Uiton suunnittelussa lakkautettavat uittosäännöt ovat edelleen 

päätehtävänä, missä edetään laaditun toimintasuunnitelman 

puitteissa. Sen mukaan suunnitelmat valmistuvat vuoden 1985 

loppuun mennessä. 

V a a s a n v e s i p 1 i r i 

Vesitoimiston suunnittelun painopiste on tulvasuojelun 

suunnitteluhankkeissa. Toimialueen yli 38 000 ha tulva-alueiden 

suojauksesta on kesken vielä 40 % ja nykyisiä valuma-alueel

taan yli 100 km2 suuruisten vesistöjen vähintäin 100 ha suurui

sia tulva-alueita on 25 kpl. Tärkeimmät suunnittelukohteet 

ovat Kyrönjoen yläosan vesistötyö, Maalahdenjoen järjestely 

ja Matoluoman-Jalasjoen järjestely. Kyrönjoen vesistötalous

suunnitelman yhteydessä laaditaan vaihtoehtoinen suunnitelma. 

Maankuivatuksen suunnittelu on hakemusten määrästä johtuen 

tulvasuojelun ohella myös tärkeää. 

Lapvälirtinjoen vesiensuojelun yleissuunnitelman pohjaksi val

mistuu vuoden -1982 alussa esiselvitys. Varsinaisen vesien

suojelusuunnitelman laatiminen edellyttäfi mm. hnjakuormitus

selvityksen tekemistti vuoden 1982 aikana. Tulvasuojelu on 

vaatinut vesistöissti suuria töitti ja ves]ensuojelutoimenpi

tect ovat parantaneet vesistön tilaa. Kalakannan clvyttti-

m i se k s i on 1 u on no n r a v i n t o 1 a mm i k o i J en s u u n n i t t e 1 u a 1 i s ii t t ä v ~i • 
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sista saadut kokemukset sekä vireillä olevat selvitykset 

pyritään suunnittelussa hyödyntämään mahdollisimman hyvin. 

Enenevässä määrin on tarvetta vesien suojelun ja vesien 

kunnostuksen suunnitteluun. Erityisesti järvien kunnostus

tarve on suuri. Toisaalta kunnostuksen suunnitteluun sekä 

kunnostushankkeiden toteuttamiseen liittyvät menettelytavat 

ja valtion osallistuminen toimintaan vaativat uudelleen

arviointia. Suunnittelutoiminnan kehittäminen erityisesti tällä 

alueella on kiireellinen tehtävä. 

Kiireellisimpänä suunnittelukohteena vesiensuojelun suunnit

telussa käynnistyy Lestijärven vesiensuojelusuunnitelman 

laatiminen. Vesihuollon suunnittelussa keskitytään Pietar

saaren ja Uusikaarlepyyn alueen suunnitteluun. 

Keskeneräi?ten töiden loppuunsaattaminen tulee edelleen sito

maan suunnitteluresursseja. Rakennusaikaisia selvityksiä ja 

tutkimuksia joudutaan suorittamaan erityisesti Perhonjoen 

ja Kalajoen keskiosan töiden yhteydessä. Perhonjoen keskiosan 

järviryhmän säännöstelyn yhteydessä laaditaan myös vaihto

ehtoinen suunnitelma. 

Tulvasuojelun suunnittelulla on suunnittelutoiminnassa vielä 

varsin keskeinen asema. Vireillä olevien tulvasuojeluhankkei

den tavoitteena on muun muassa jääpatotulville alttiiden 

kohteiden suojaaminen (Kalajoen alaosan yleissuunnittelu) 

sekä edellytysten luominen peruskuivatuksen parantamiselle. 

Tärkeimmän hankeryhmän resurssien ohjauksen kannalta muodos

tavat ne hankkeet, joissa vesihallitus on valtion puolesta 

hakijana. Suunnitteluohjelmassa näitä ovat Vääräjoen vesistö

suunnitelma sekä Lappajärven ja Evijärven säännöstelyn muu

tossuunnitelma. 

Peruskuivatuksen tehostamistarpeen on puolestaan mennyt vuosi 

tuonut erittäin selvästi esille. Salaojituksen rahoitusoh

jelman toteuttaminen sekri laaja uusjakotoiminta edellyttävät 

myös kui vatukscn suunnittclttn tehostamista nykyi scstiiän. 
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Suunnittelutoim tulisi olla monipuolista, jos 

perusteena pidet tehtyjä suunnitte u oitteita, joita on 

hanketasolla runsaat 100 1 Osa näistä, etenkin kunnostus-
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K a i n u u n v e s i p i 1 r i 

uetta ja Kuusamon 
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stä. 

Suunnittelutoim suuntaam ja painottuminen vuonna 

1982 perustuu valtioneuvoston vuonna 1979 antamaan Kostamus-

urakan jälkihoitotoimenp i pe aat äätökseen, missä on 

lueteltu mm. seuraavat kohteet: 

- peltojen peruskuivatuksen lisääminen 

luonnonravintolammikoiden r ntamisen lisääminen 

- Hakasuon kalanviljel aitoksen peruskorjaus ja laajennus 
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Suunnittelutoiminta painottuukin kalatalouden suunnitteluun 

(lähes 40% suunnitteluun käytet stä varoista), vesihuollon 

suunnitteluun, kuivatuksen suunnitteluun (sis. turvetuotanto

alueet) ja uiton suunnitteluun. 

Vuonna 1982 jatkuu säännöstel en järvien (Kiantajärvi, 
Vuokkijärvi) kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen. Myös 

Hyrynsalmen reitin säännöstelyn käytön kehittämisen suunnit

telu aloitetaan. Säännöstelystä uitolle aiheutuvien vaikutusten 

selvittäminen on aloitettu jo aiemm . Tämä selvitys sisältyy 

Hyrynsalmen reittiä koskevaan suunnitelmaan eräänä sen osa

tehtävänä. Vuonna 1982 alkaakin suunnittelun painopiste siirtyä 

vesistöjen säännöstelystä johtuvien haittavaikutusten vähentä

misen suunnitteluun ja myös itse säännöstelyn kehittämisen 

suunnitteluun. 

L a p i n v e s i p i i r i 

Suunnittelutoiminnassa ovat vuoden 1982 aikana näkyvästi 

esillä mm. erityyppiset kuivatus- ja tulvasuojeluhankkeet, 

vesistön virkistyskäytön kehittämiseen tähtäävät hankkeet, 

erityyppiset vesistön kunnostushankkeet, venereittihankkeet 

ja uittoon liittyvät suunnitteluhankkeet. Alueellisesti ja

kautuvat suunnittelukohteet verraten tasaisesti koko vesi

piirin alueelle. Tärkeä ja näkyvä osa toiminnassa on myös 

kokonaissuunnittelussa tarpeellisiksi havaituilla jatko

suunnittelukohteilla , eri käyttömuotoja palvelevilla yleis

suunnitteluluonteisilla hankkeilla, joista tärkeimpänä 

Ounasjokea koskeva vaihtoehtosuunnittelu. Kuivatus- ja tulva

suojelu~ankkeiden osuus on korostunut erityisesti suurtul

vaisesta keväästä ja sateisesta kesästä johtuen. 

Merkittävä osa kuivatussuunnittelusta liittyy turvetuotanto-

alueiden kuivattamiseen. Aiemp vuosina vesitoimiston 

suunnitteluto innassa näk sti esillU ollut kalatalouteen 

liittyvä suunnittelu ja mm. asutusalueitten kunnallistekni

nen suunnittelu ovat r:1tkaisevasti vtihentyneet. 

Simojoen vesistöaluecll:1 on tarkoitus kiiynnistLili vesiensuo

jelun alueeli i.nen yleissuunnittelu, jolta pyritLUin mm. tur

vetuotannon ja maataloliden aiheuttamien vesistöhaittojen 

vUhentämisecn. 
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Otettu 
suunnit· 
tduoh· 
jeimun 
\'Ullll!lll 

1982 

1982 

SUUNNITTEI.UKOIII>E 

Tcht.1v:i-/ 
prujdainumcr 

5711/801 

5711/803 

Suunnittcluknhtccu nimi ja ~ijainlikunta 

1 

Vesiensuojelun·tavoiteohjelma 

1 Selvitys maatalouden kuormituk
sesta. ja sen vähentärnistoim:m
piteistä 

19ts2 5711/ts02 Selvitys metsäojituksen ja tur
vetuotannon vesistöhaitoista 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 5123/841 

1982 5123/840 

1982 5123/842 

1982 5711/801 

1982 5711/843 

1982 5131/918 

1982 

1982 

19a'2 

ja niiden vähentämistoimenpi
teistä 

Metsäteollisuuden vesiensuoje
lutoimenpiteiden investointi
ohjelma. 

Valkaisujätevesiselvitys 

IKalankasvatusjätelietteen jat
kokäsittelyselvitys 

1 Rehusekoittarnoiden jätevesien
käsittelyselvitys (anaerobi) 

Vesiensuojelun yleissuunnitte
lua koskevat ohjeet 

Tärkeät pohjavesialueet 

Haja-asutuksen vesihuollon 
suunnittelun kehittäminen 

Yhdyskuntien vesihuoltotilaston 
käsittely 

Teollisuuden vesitilaston kä-
sittely 

Nitrifikaatiotarpcen selvit-
täminen 

Vesistöjen kunnostus- ja vir-
kistyskäyttöhankkeiden suun-
nitteludljeet 

Pohjapatojen suunnitteluohjeet 

Maananistajien kanssa tehtäviä 
sopimuksicl koskevat chjeet 

Mc1ctn.kuivatushankkeiden suun-
nittcluohjeet 

1 

VESIHAILI'I'US . .. . 
........................................................................ 'Vesrpttn 

~jonys AIWIOIDUT SUUNNI'I"l ELUKUST \NNUKSFT 
Suumu· · ' • · . 
tdman 1 • 2) 1 muun vt-
11rvioitu 'alkka· : suumut· tyiillisyysvarat ranomai· 
valmistu· momcnni tdu· suun· m•w~tll· sen mu· 
misvuusi 1 000 mk \ .1rat 1) niudu tutkimus nu:ntti 

1 000 mk 1 000 1 uuo mk 1 
--6- g 

80 

1982 30 

10 

1982 120 1 30 

1982 80 30 

1982 30 

1 

11983 

11983 

1 40 

10 10 

1982 10 150 

1983 1 15 40 

1983 20 70 

1982 1 50 

1983 27 

1982 20 10 

1982 20 10 

11982 15 
1 

\ 20 1982 20 

1. Vnstuuyksikkii/\'astuuhcnkilii 
Z. An. toimi,tn/yhJy~hcnkilii 
3. Mnut oo;;!llistuvat )'ksikbt 

1 • W /Penttonen 
3. vst, vht, tet, sus 

1 • vst/Valpasvuo-Jaatinen 
3. vet, ttt 

1. vstjValpa.svuo-Jaa.tinen 
3. ttt, sut 

1 • tet/Noukka 
3. vst/Penttonen 

1 • tet/Noukka 
3. ttt 

1 • tet/Kekkoo.en 
3. 

1 • tet/Isännäinen 
3. 

1. W/Sipilä 
3. vst, vht, tet, sus 

1 • vht/Mälkki 
3. 

1 • vht/V iJ<rna.n 
3. 

1. vht/A. Sipilä (vedenhankinta) 
vht/Saviranta (jätevedet) 

3. 

1 • tet/Enckell-Sarkola 

1 • vht/Penttinen 

sut/Ritvanen 
. w, vöt 

sut/Maijala 
• ttt, rat 

• sut/Syrjälä 
oit, rat 

sut/Heino 
. w, vöt 



1982 5712/751 
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1980 
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Snunnitteluknhtccn 
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vesitoimistot 
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SUUNNI"IH.Ll'OIIJEL.\IA 191L~ 

SUUNNITTEI..UKOIII>F. AJOITUS 
;\I{VIO!DUT SUUNNITl ELUKUSTANNUKSET Otcnu Suunni-

suunnit· tclman ' " 1"'""" ,,. 1. Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö tcluoh- arvioitu palkka· suunnit· tyiillisyysvarat ranomai-

jelmaan Tcht:iv:i-1 Suunnittelukohteen nimi ja sijaintikunta valmistu· monu:ncti tclu· suun· m:tasto· sen mo· 2. Ao. toimisto/yhdyshcnkili> 
\'UOnna projcktinumcn misvuosi l 000 mk varat!) nittclu !tutkimus ml·uui 3. Muut osallistuvat yksiköt 

1 000 mk 1000 mk 1 000 mk 1 000 mk 

1 2 3 ~ 5 b 7 8 '} 10 

1981 5123/014 Lohjan seudun vesihuollon 1982 5 !<· 1. Hev/Munsterhjelrn 
yleissuunnitelma 2. vht/Saviranta 

3. vst 

5123/841 '1 Tärkeät pohjavesialueet ja 25 1. vht/Mälkki 
846 pohjavesiselvitykset 2. vht/Mälkki 

3. Hev /Virta 

1981 5131/009 ' Ridasjärven kunnostus 1983 5 1 • Hev /Heikkinen 
2. sut/Seppänen 

1982 5131/011 Taipianjärven kunnostus, 1983 5 20 1. Hev /Kukkamäki 
Tamrela 2. sut/Ritvanen 

3. M-W 

1979 5135/002 Keravanjoen järjestely, 1984 10 15x 1 • Hev /Heikkinen 
Sipoo ym. 2. sut/Mustajärvi 

3. ttt, vst 

1979 5135/003 Nummenjoen järjestely, 1982 30 4oX 1 • Hev /Kukkamäki 
Nuimd ym. 2. sut/Mu.Stajärvi 

3. ttt 

1979 5135/908 '1'aasianjoen järjestely, 11983 100 l8ox 1 • sut/Vallinkoski 
Lapinjärvi :ym. 2. sut/Vallinkoski 

3. Hev, Kyv, ttt 
; 

5136/030 Maankuivatus 60 1 • Hev /Heino 
2. sut/Koskenvaara 

1981 ,5 Porraskosken kalanviljely- 160 400 1 • Hev /Manni 1 laitos, Lanmi 

1 

2. sut/Mustajärvi 
3. RKTL 

15 Luonnonravintolamrni.kot 20 (30) 30 1 • Hev /Heikkinen 

Päijänteen uittosäännön uudis-11982 

2. sut/Mustajä:rvi 

1982 15 8 1 • uit/Haapio 
taminen 2. uit/Haapio 

3. Hev, Miv, KSv 

1979 ~ Lakanneiden uittoväylien uit- 5 10 
1 

1 • Hev /Antikainen 
tosääntöjen kum:::>aminen 2. uit/Haapio 

3. 
- Vanajaveden vesistön .sivu- 1982 

väylät 
- Karjaanjoki 1983 
- Fiskarsinjoki 1983 
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I'J!L2 vesipiiri 

5135/912 Juupajoen jär- 1984 10 1 • sut/Syrjälä jestely, 
2. sut/Syrjälä 
3. 'fuv 

5135/909 Kekenäenjoen keskiosan ja 1985 60 1 . sut/Syrjälä alaosan 
2. sut/Syrjälä ym. 
3. 'fuv, Tav, vöt, vst 

5135/916 Kekenäenjoen suuosan 1982 1 • sut/Syrjälä ja 
2. sut/Syrjälä dennys, 
3. 'fuv 

5136/064 
1. 'fuv/Soini 
2. sut/Koskenvaara 

5138/057 20 1. 'fuv/Paalijärvi 
2. sut/Mustajärvi 

5137/980 1982 10 1 • uit/Haapio suurmitell:ra 
2. uit/Haapio 
3. 'fuv 



SUUN N ITT l·.l.liOIIJ El..\\:\ 

SUUNNln 
Otettu 
smmnit· 
tcluuh· 

vuonna prnjd.timum:r 

1979 5121/121 

1979 5121/125 

1982 5121/126 

1979 5123/103 

'1979 .51.24/884 

1981 5131/1 

1980 

1979 

1979 

1979 

__ T ____ 

alueen vesiensuojelun 
yleissuunnitelnld 

Valkeakosken alapuolisen ve-
sistönosan 
yleissuunnitelma 

kun-

Siikaisten vesistön 
ly, Siikainen 

järjeste-

järjestely, 

1984 

1982 

1983 

1982 

1982 

1982 

1983 

1983 

10 60 

55 

30 

15 

40 20 

50 (50) 

50 

15 

(20) 20 

30 70 

5 
vesipiirin 

vst, vht, tet, vöt 

1. 
2. 
3. vst, vht, tet, hyt 

1. 
2. 

2. 
3. 

1. 
2. 
3. Tav/Vainio, hyt, uit 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

vst 

3. Tav, 'l'uV, Hcv 



2 
SUUNSITTII.UOIIJEL,\L\ l'Jtl-

SUUNNITTEI.UKOIIDE 
Otettu 
\uunnit· 
u:luoh· 
jdma.m Tdu;iv;l·/ Suunnittelukohteen nimi ja ~ijaintikunta 
vuonna projcktinumcrc 

1 2 3 

1981 5121/152 Kymijoen ja Kotkan ooustan 
i merialueen vesiensuojelun 
1 yleissuunnitel.na . 

1979 5121/159 Etelä-Saimaan vesiensuojelun 
yleissuunnitelma 

1979 5123/181 Kymenlaakson ve;:lenhankintasuun-
nitelman täydentäminen 

1982 5123/167 Haja-asutusalueiden ve;:lenhan-
kintaselvitykset 

5123/841, Tärkeät :t:Qhjavesialueet ja 
846 1 pchjavesiselvitykset 

1982 Haapajärven ja Rakkolanjoen 

' 
Lappeenranta 

AjOITUS 
Suunni-
tclman 
arvioitu 
valmistu· 
misvuo~i 

4 

1983 

1984 

1983 
1 

1984 
vesiensuojelusuunnitelrna, 1 

1979 ls Kymijoen vesistön tulvantorjun-11983 
nan toimintasuunnitelman tar- 1 
kistukset ja alueelliset tulvan-! 
torjunnan toim.intasuunni telmat 

1 (vrt. Miv ja KSv) 

1979 5124/900 Kymijoen vesistön säännöstelyn 1983 
ja tulvasuojelun yleissuunnit-
telu 

1979 5134/886 

' 

Pyhäjärven säännöstely, Iitti 1982 

1979 5135/170 Haap;tve;:le.n pengerrys, Ruoko- 1982 
lahti 

1982 5135/157 Kymijoen erilliset rantapenger 1983 
:cykset, Anjalankoski ym. 

5136/150 
1 Maankuivatus 

5138/161 LUcnncnravintolarnni.kot 

1982 5137/169 Veikkaan uittolaitteiden ja 1983 
-rakenteiden muuttaminen Kymi-
joen tulvasuojeluun liittyen, 

1 Kuusankoski 

6 

AllVIUIL>UT SUUNNITTELUKUSfANNUKSET 
muunvi-Z) 

p.tlkka· suunmc· ryilllisnsvaro~t ranomai· 1. Vastuuyksikkö/va~tuuhcnkilö 
momcnni tdu- suun· tm~<IStO· sen nw· 2. Ao. toimistn/yhdyshcnkilii 
11100 mk V.lLit l) nittdu tutkimus mcuni J. Muut O'iOtlli~tuviU )'ksikiit 

1 000 mk 1 OliO mk 1000 mk 1 CIOO mk 
5 (, 7 tl 9 10 

1 70 38 (50) 1. Kyv/Ranta-Pere 
2. W/Noukka 
3. vst, vht, tet, hyt 

10 (100) 1. Kyv /Ranta-Pere 
2. W/Rautalahti-Miettinen 
3. vst, tet, hyt 

40 1. Kyv/A. Koz:hcnen 
2. vht/ Jokela 

30 20 1. Kyv/A. Koz:hcnen 
2. vht/Vi.knan 

30 1 • vht/Mälkki 
2. vht/Mälkki 
~· Kyv/A. Korhc:nen 

20 5 (30) 1. Kyv/Ranta-Pere 
2. W/Vuontela 
~- vst, vht, sut 

10 ~ • vöt/Tuutti 
~. vöt/Tuutti 
3;. Kyv, Miv, KSv, hyt, uit 

30 100 1. vöt/Matm.ula 
~. vöt/Ma.unula 
!J. ~, sut, uit, vst 

; 

1 20 s<f 1 • Kyv /Eskelinen 

1 

2. sut/Rudltula 
3. vöt, uit 

20 1 • Kyv /Eskelinen 
2. sut/Mussaari 
3. vöt 

1 50 lOOx 1. Kyv/Eskelinen 
2. sut/Mussaari 
3, vöt, ttt 

100 1 • Kyv /Kuokkanen 
2. sut/Koskenvaara 

1 

20 (20) 10 1 • Kyv /Eskelinen 
2. sut/Mustajärvi 

20 5 1. Kyv/Eskelinen 
2. uit/Haapio 
3. sut 



SUUNNITlTI.lJOIIJ l· LM·\ 

SUUNNIHELUKOtlllE 
Oa·tw 
~11\lllllit· 
tduoh· 

\'unnna prujd,rinumcr 

1982 5121/220 

1981 5123/203 

5123/846 

1979 5122/203 

1981 5122/209 

1979 5124/889 

1981 5131/207 

1981 

1982 

1981 

1982 5132/210 

1982 

1979 

1981 5137/223 

Suunni1 tdulwhtccu 

ja alueelliset 
toL~tasuunnitel-
ja I<Sv) 

Kangas-

kunnostus, 

Raikuun veneilyreitti, Keri-
mäki 

Ldkanneiden U.J..I..U...JVOIY.J...L<;;;.~l Uit
tosääntöjen J\.UWC..>:.l.l!LJ..Jl<c;;t! 

- Joroistenjoen sivuvesistöt 

- Puulavcteen laskevdl1 
järven vesistö 

- YlcumlUs-, Kultm.t
jLirvm vesistöt 

- Nu.rmic~njarvt:n 

H~lrka-

1984 

1982 

1982 

1982 

1983 

1982 

1982 

1983 

1982 

1982 

1984 

135 

70 {50) 

20 

20 5 

25 

10 5 (55) (45) 

25 10 

30 (40) 

10 1~ 

50 

30 80 

170 

30 7 

Mikkelin 

L Vastuuyksikkii/\'a\flwhcnkilö 
2. A<L tnimi,tof)·hdplu:nkilii 
3. ,'1,.\uut o,allbruvat yksiköt 

10 

1 • Mi v /Lehtonen 
2. W/ 
3. vst, vht, tet 

1. 
2. 
3. 

1 • vht/Mälkki 
2. vht/Mälkki 
3. Mi v /Mu.inonen 

1. Miv/Teräsvirta 
2. sut/Ritvanen 
3. 

• Miv /Mu.inonen 
sut/SepP:inen, Pertti 
RKTL 

1. Miv/Miekk-oja 
2. sut/Seppänen, Paavo 
3. 

1. Miv/Lehtonen 
2. sut/Ri tvanen 
3. MMM 

1 • Miv /Teräsvirta 
2. sut/Seppänen, Paavo 
3. 

1. Miv/Teräsvirta 
2. sut/Ri tvanen 
3. 

1 • Mi V /Kurki 
2. sut/Ruoht\.lla 
3. uit 

1. Miv/Huhtanen 
2. sut/Koskenvaara 

1. Miv/Vierikko 
2. sut/Mustajärvi 

370 1. Miv/'l'eräsvirta 
2. sut/Mustajärvi 

RK'l'L 

1 • Mi v /Kurki 
2. uit/Haapio 
3. sut 

7 



8 

FLUKOIIIJE 

Suunnilttcllilliotll!:c:n nimi j.t ,ijainrikunta 

1982 50 25 1. Kuv /M.:.-=ttinvesi 
2. VV/Valpasvuo-Jaatinen 
3. vst, vht, hyt, vet, sut 

1983 (50) 1. 
2. 
3. vst, tet 

1982 20 1. Kuv/Partanen 
2. vht/Saviranta 
3. vst 

1983 15 1. Kuv /Partanen 
2. vht/Saviranta 

1983 10 Kuv/Sihvonen 
vht/Saviranta 

100 vht/Mälkki 
vht/Mälkki 
Kuv/Partanen 

lähiympäristön ve- 1983 20 Kuv /Sherooikka 
kunnostuksen yleis- sut/Seppänen, Paavo 

Varkaus ym. hyt 

1982 20 40 Kuv /Voutilainen 
sut/Seppänen, Paavo 
vst 

1982 50 Kuv /Voutilainen 
sut/Seppänen, Paavo 
ttt, vst 

lisää- 1983 10 (30) Kuv/Piirainen 
sut/Ritvanen 

1983 25 20 Kuv /Piirainen 
sut/Ritvanen 

järjestelyn 1982 10 Kuv/Jutila 
sut/Ruohtula 
vöt, vst 

100 Kuv /Launonen 
sut/Koskenvaara 

Luonnonravintolammikot, 100 30 50 Kuv /Voutilainen 
ym. sut/Mustajärvi 

1982 10 uit/Haapio 
uit/Haapio 
Kuv 

1983 8 l. Kuv/Launonen (Piirainen) 
2. uit/Haapio 
3. 

- f.iatkusjoki. 



SVliN:'><ITTEI.l~OIIJ EL.\\,\ !98..2 

SUUNNrn ELliKOilUE 

1980 5123/305 

1982 

1982 

1975 

1979 

5123/841, 
846 

5132/313 

5132/312 

5137/320 

Haja-asutuksen vesihuoltosel
vitykset 

Pyhäselän veneilysatama, Pyhä-
selkä 

Saimaan rantapengerrykset, 
Liperi ym. 

Maankuivatus 

Luonnonrav.intolam:nikot 
Polvijärvi, Juuka, NUJJIEs ym. 

Lakanneiden uittoväylien 
sääntöjen kumoaminen, Eno, 

- Pielisjokeen laskevat 
töt 

- Kiteenjoki 
- Tohm.:tjoki 
- Viinijärveen laskevat 

töt 

1982 

1983 

1983 

1982 

10 

60 

10 

20 5 

40 50 

60 

35 30 20 

30 10 

1. Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö 
2. Ao. toimistu/rlulyshcnkilii 
3. Muut os.llli,Luvat yksiköt 

1. PKv /Naakka 
2. vht/Vikman 
3. 

1 • vht/Mälkki 
2. vht/Mälkki 
3. PKv /Naakka 

1 • PKv /Naakka 
2. sut/Santala 
3. 

1 • PKv /Naakka 
2. sut/Ritvanen 
3. 

1 • PKv /Naakka 
2. sut/Mussaari 
3. 

1. PKv/Naakka 
2. sut/Koskenvaara 

1 • PKv /Naakka 
2. sut/Mustajärvi 

1 • PKv /Naakka 
2. uit/Haapio 

9 

vesipiiri 



10 

SlJUNSITHJ.UOIIJEL\\,\ IY!L~ Vaasan vesipiirin vesitoimisto .... 
............................................................................. VC11p11r1 

Otcuu 
\UUIIIlit· 
tduoh· 
jclmaan 
vuonna 

SUIJNNI1"1 ELUKOIIUE 

Suunnittelukohteen nimi ja sijaintikunta 

~~~~;~i~S Alt \'101Dl1T SUUN~ITTELUK UST ANNUKSET 
telman 2) muun vi· 
llrvioitu palkka· suunntt· tyiillisyy~varat r.tnomai· 
vahnistu· momentti lelu· 1suun· maa5to· sen mo· 
misvuo\i 1 000 mk v.1r.1t 1) niudu tutkimus llll"lllli 

1. Vas!UU)'ksikkii/vastuuhcnkilö 
2. Ao. toimi~to/yhdy,hcnkilii 
3. Muut os.~llhruvat yksikiit 

Tchtä\<i·/ 
projd.limtniCf! 

1 OOtl mk 1 111111 mk 1 OUil mk 1 OOU mk 
~-1---4----2----~------------3--------------~--~~-+~s~--~~~o~----·7~~-4-~8~~~~---+--------~,~o------------------

1979 

1979 

1979 

1980 

1979 

1979 

1982 

1980 

1980 

5121/351 Isojoen-Lapväärtinjoen vesien-
1 suojelun yleissuumitel.rna. 

5123/3691 Kyrllnjddlaakson vedenhankinnan 
yleissuunnitelman tarkistami
nen, Seinäjoki ym. 

5123/841, Tärkeät p::hjavesialueet ja }?Oh-
846 javesiselvitykset 

1983 

1982 

5124/528 Ähtävänjoen vesistön yleissuun- 1983 
nittelu, Vinpeli, Alajärvi ym. 
(vrt. Kov) 1 

5131/415 Lapuanjoen kunnostus Lapuan 
1
1983 

kaupungin kdldalla, Lapua 1 

5131/430 Alajärven kirkkolahden kunnes- jl1982 
tus, Alajärvi 

5134/412 Seinäjärven säännöstelyn nuutos 1982 
Peräseinäjoki ym. 1 

5135/393 Nurn:onjoen p:iljapadot, Nurn:o ym 1982 

5135/421 Maalahdenjoen järjestely, 1982 
1 Maalahti 
1 

5135/423 1 Hyypänjoen järjestely, Ka.uha- 1982 
joki 

1981 5135/433 Kärjenjoen perkaus, Kristii
nankaupunki 

1982 

1982 5135/425 

1981 5135/435 

1981 5135/426 

5136/436 
438 

~138/445 
446 
447 

Seinäjoen keskiosan perkauksei1 1982 
täydentäminen, Ilrna.joki ym. 

Matolu<m:m-Jalasjoen · järjes-
1 

1982 
tely, Jalajärvi 

Kyrönjoen yläosan vesistötyö, 1983 
suunnitt. täydennys ja vaihto-
eht. suunnit. teko, Il.rna.joki 
ym. 

Maankuivatus 

Luonnonravintolarrmi.kot, Ala
järvi, Vimpeli, Maaldhti, 
Korsnäs yrn. 

5137/998 1 Lakannoiden ulttoväylicn :.to- 1982 
slläntöj<:.n kunn.:1rn.incn t.:1i nuut
t:r..un.incn 

- L...t[Umjocn vesistö 

30 

20 

50 

30 

10 

40 

60 

60 

50 

40 

40 

80 

120 

220 

40 

10 

- Kyrönjoen vesistö 4) llllk::>t:l..ilill 

15 

(160) 

30 160 

6() 

(40) (80) 

70 

sox 
; 

4oX 

3oX 

(80) 

4oX (60) (100) 

(105) 20 

;q 10. .OR.lO 

1. Vav/Puti.kka 
2. w /VI.lCfltela 
3. vst, vht, tet, sut 

1 • Vav /Putikka 
~. vht/Jokela 
t3. 

1. vht/Mälkki 
~. vht/Mälkki 

~
• Vav/A. Korhonen 

• Kov /Rantala 
• vöt/Maunula 
• sut, Vav/Ki.viluat\3., vst 

h. Vav/Kujanpää 
~. sut/Hertell 
13. vst 

h • Vav /Kujanpää 
1>. sut/ 

1. Vav/Härnäläinen 
2. sut/Ruahtula 
3. vöt 

1. Vav/Siren 
2. sut/Hertell 
3.vst 

1 • Vav /Ka.llionpä.ä 
2. sut/Mussaari 
3. vst 

1. Vav/Ka.llionpä.ä 
2. sut/Mussaari 
3. ttt 

1 • Vav /Kinnunen 
2. sut/Mussaari 
3. ttt, vst 

1 • Vav /Huttu 
2. sut/Ruahtula 
3. 

1 • Vav /Seppälä 
2. sut/Mussaari 
3. 

1 • Vav /Ojala 
2. sut/Ruohtula 
3. vöt, ttt, vst 

1. Vav/Kinnunen 
2. sut/Koskenvaara 

1. Vav /Ka.llionpää 
2. sut/Mustajärvi 
3. 

1 • uit/Hactpio 
2. uit/IIilc~pio 
3. Vav 



SUUNNIT'I EI.IJKOIIDE 

Suunniuelukohtccn nimi ~ijaintikunt.~ 

5123/4891 1 Äänekosken-Suolahden seudun 
vedenhankinnan yleissuunnitelma 

5123/4971 vedenhan-

5123/846 Pohjavesiselvitykset 

vesistön tu1vantor-
toimintasuunnitelman 

alueelliset 
toimintasuun-

Kyv, Miv) 

1980 

1981 ja 

1982 

5138/475 Luonnonravinto1ammikot 
-477 

5137/471 
-474 

Kynsi-

- Pengerjoen vesistö 

ja 

ja Kemppaalanjoen 

11 

Keski-Suomen vesipiirin 
V:~!?JW.YTJl§W ............................................ vesipiiri 

AJOITUS ARVIOIIH!T SUUNNITTELUKUSTANNUKSET Suunui-
tdman 
arvioitu palkka· 
vahuistu· momentti 
misvuosi 1 000 mk 

1982 20 

1982 10 

1983 60 

1982 20 

1982 15 

1983 30 

1982 5 

40 

20 

50 

1982 

1982 

1982 

1983 

1983 

1983 

~uunnit· 

tc:lu· suun· 
v.tratl) niuclu tulkimus 
t 000 mk 1 000 mk 1 11011 mk 

6 1 g--

(15) 

15 

225 

20x 

5 

5 

20 

5 

10 

10 

l. Vastuuyk~ikkii/vastuuhcnkilö 
2. Ao. tnirni,rntylu!rshcnkilii 
3. ,11,\uut o..alliswvat yk~iköt 

1. KSV/Pe1tokangas 
2. vht/Ha1onen 
3. 

1. 
2. 
3. 

1. vht/Mälkki 
2. vht/Mälkki 
3. 

1. vöt/Tuutti 
2. vöt/Tuutti 
3. KSV, Miv, Kyv, hyt, uit 

1. KSV /Ranta 
2. sut/Seppänen, Paavo 
3. 

1. KSV/Kärki 
2. sut/Seppänen, Paavo 
3. 

KSV/Ranta 
sut/Santa1a 

KSV /Mattila 
sut/Mussaari 

1. KSV /Mattila 
2. sut/Koskenvaara 

1. KSV /Kärki 
2. sut/Mustajärvi 

1. KSV/Mattila 
2. uit/Haapio 
3. 



.. 

SUUNNITH I.UOIIJELM:\ 1982.... 

12 
~?Y.~?~.~ ... '!.~.~~J?.~~-~ .. Y.~:::>J!:9.~'!A·esipiiri 

Otettu 
suunnit· 
teluoh· 
jclmaan 
\'UOOIIil 

SUUNNIH HUKOHilE 

Tchtii\'ii·/ Suunnittelukohteen nimi ja sijaintikunta 
prujcktinurncrc1 

A
5

JOrr_us AIWIOU>UT SUUNNilTELUKUSTANNUKSI·.l 
uunm· . 

tdman ' 2) lmuuu vt· 
arvioitu palkka· suunmt· tyiillisyysvar.n 

1 

r.1numai· 1. \'a~tuuyksikkii/vastuuht•nkilii 
valmistu· momcnni tdu· suun· maasto· ~en mo· 2. t\o. wimi,to/yhdy,hcnkilii 
misvuosi 1 000 mk V.lr.lll) nittdu tutkimus mcnui 3. ,\luut n ... lUi,luvat yk~ikiit 

1 000 mk 1 OliO mk l lltHl~~~~'!_lll ~~~~ l--~--i~-2-----f-------:3----------jt--;r--- 5 {J 7 8 ') lO 

1982 5121/512 : 

1981 5123/565 

5123/841, 

1979 5124/528 

Lestijärven vesiensuojelusuun
nitelma 

UudenkaarleJ!iYil ja Pietar
saaren seudun vesihuolloo. 
yleissuunnitelma 

Tärkeät pCbjavesialueet ja 
pohjavesiselvitykset 

1 
Xhtävänjoen vesistön yleissuun~ 
nittelu, Evijärvi ym. 
(vrt. Vav) 

1982 

1982 

1983 

1980 5124/504 

1979 5125/537 1 

Perhonjoen alaosan yleissuun-
nittelu, Alaveteli 1 

Kalajoen alaosan yleissuunnit
telu, Kalajoki, Alavieska 

1983 

1980 

1982 

1981 

1982 

1979 

1982 

i131/522 

r131/569 

15132/556 

1 

15134/529 

1 

5134/558 

5135/502 

1979 5135/503 

1980 5135/546 

1982 5135/506 

1982 5135/509 

5136/516 

5138/507 

1979 5137/540 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
! 

; 

1982 

Halsuanjä.rven kunnostus, Halsua 1982 

Seppäkosken ilrnastuspato, 1982 
Ylivieska 

Luodon saariston veneilyväy
lien ruoppaus, Luoto ym. 

11982 

1 Perheenjoen keskiosan järvi
:cyhmän säännöstely, suunni tt. 
tä}'dennys ja vaihoeht. suunnitJ 
teko, Kaustinen ym. 

l 
Lappajärven ja Evijärven sään-, 
nöstelyn muutossuunnitelma, 1 

Malisjoen järjestely, Erkkis-
järven kunnostuksen muutos, 
Nivala ym. 

Vääräjoen järjestely, suunn. 
täydennys, Sievi ym. 

1 

1982 

1984 

1982 

1982 

Pw:toc.lnjoen suuosan järjestely 1982 
ja Stränmenin perkaus, Pie- 1 

tarsaaren mlk. ym. 

Kalajoen keskiosan järjestely, 1983 
suunnitt. täydennys, Nivala 
ym. 

Lestijoen alttosun FGlkereiden 1983 
kuntocnfEilO, Himanka 

Maankuivatus 

f.t101monr.av into 1 diTittikot 

Uittm;O:Wntöjcn kmo.unincn t.:li 1983 
muu L L .. unJrwn 

- 1' "buL JOK.i 

- Pul 111..1( J JK.i 
- 5) 
- K.ruunup:fYnjoki 

15 20 

10 (15) 

10 210 

100 20 (80) 

20 20 (50) 

30 30 (100) 

20 

10 5 

10 

10 

20 10 

10 

60 

20 

10 

20 1<f (50) (30) 

100 

60 

5 5 

l~lk~ imJm. ~( .1$0. 77 .10.6 

1 

1. Kov/Tokola 
2. vst/Valpasvuo-Jaatinen 
3. vet 

1. Kov/Tokola 
2. vht/Nieminen 
3. vst 

1. vht/Mälkki 
2. vht/Mälkki 
3. Kov /Päätalo 

1. Kov/Rantala 
2. vöt/Maunula 
3. sut, Vav, vst 

1 • Kov /Ruhanen 
2. vöt/Kuningas 
3. sut, vst 

1. Kov/Nikkarinkoski 
2. vöt/Kuningas 
3. sut, vst 

1 • Kov /Ruhanm 
2. sut/Seppänen 

1 • Koll /Lakso 
2. sut/Seppänen, Paavo 
3. 

1 • Kov /Lakso 
2. sut/Santala 
3. 

1

1. Kov /Ruhanen 
2. vöt/Kuningas 
3. 

1 • Kov /Rantala 
2. vöt/Maunula 
3. Vav, vst 

1 • Kov /Nikkarinkoski 
2. sut/Ruohtula 
3. 

1 • Kov /Nikkarikoski 
2. sut/Ruchtula 
3. 

1 • K.ov /Seppänen 
2. sut/t-1ussaari 
3. 

1 • Kov /Seppänen 
2. sut/Ruchtula 
3. vst 

1. Kov/Savolc:tinen 
2. sut/Mussaari 
3. ttt 

1 • Kov /Scppc~en 
2. sut/Koskenvaara 

t. Kov /Scppi.incn 
2. sut/Mustaj~tVi 

1. Kov/Sopptincn 
2. uit/ll<Mpio 
3. 

1 
1 



SUt:NNITl EtUKOilUE 

-·--3--·------·· 

kalan- 1982 10 
koskeva 

vesienSliDjclun y lcissuunni tel-
ma. 

Kuivaniemen merialueen kalan- 1982 5 
kasvatustoimintaa koskeva 
vesiensuojelusuunnitelma 

1982 15 

1982 1982 5 

160 

40 

5129/612 1984 30 

5131/585 (välillä 1982 20 

lä yrn. 
, Kesti-

5131/586 rantojen kunnostus, 1983 20 
ym. 

Oulaisten pohjapadot, 1983 10 

Vihannin kunnes- 1982 30 
tamincn, 

ktmnostus, 1982 20 

Iijoen Sarrio- ja 1982 50 
ruoppaus, Ii 

Kuivajokisuun ruoppaus, 
niemi 

1983 15 

8 50 

14 

14 

8 

430 

(90) 

20 

30 

25 (40) 

30 

1. Ouv/Rönkkänäki 
2. W/ 
3. vst, tet 

1 • Ouv /Hynninen 
2 • t.et/.Kekkonen 
3. vst 

1 • OUv /Rönkkänäki 

13 

vesipiiri 

2. W /Valpasvuo-Jaatinen 
3. vst, vht, vöt 

1. Ouv/Hynninen 
2. vst/Valpasvuo-Jaatinen 

• Ouv/J. fuihonen 
vht/Vikman 

. vht/Mälkki 
vht/Mälkki 
Ouv 1 J. Korhonen 

OUv/Merilä 
vöt/Kuningas 
sut, vst 

1. OUv/Arola, Hannu 
2. vöt/Tuutti 3. sut, hyt, vst 

1. OUv/Merilä 
2. sut/Arvcnen 
3. ttt 

1 • Ouv /Merilä 
2. sut/Seppänen 
3. rat 

1 • Ouv /Enbuske 
2. sut/Arvoncn ,3. vöt, hyt 

1. Ouv/Arola, Hannu 
2. sut/Seppänen 
3. ttt 

1 • Ouv /Enbuske 
2. sut/Seppänen 
3. 

1. OUV/Merilä 
2. sut/Arvoncn 
3. 

1. Ouv/Mcri1ä 
2. sut/Arva1en 
3. 



nimi ja 

----~--

5134/901 

1982 5135/582 

1982 5135/609 Häkkikosken 
tocnpano ja 

1982 5135/610 Kenkirnän 
pano ja 
ym. 

1982 

nys, Merijärvi 

1981 

1982 

1981 80 

1979 1983 

1980 

1982 10 



nimi ja sijaimikunta 

--.r-·-
10 

vesihuolto- 40 

2. 
3. 

180 1 • vht/Mälkki 
2. II 

3. Kav/Kiviniemi 

1984 20 10 1. 
2. 
3. uit, sut, vst 

1982 25 (40) (40) 

2. 
3. 

Palt.arro 1983 1. 
2. Pertti 
3. RKTL 

15 30 30 1. 
2. 
3. 

1983 15 5 

Vuolijoen VUoli- 1982 30 1. joki 
2. 
3. 

5135/666 Neittävänjoen 1983 20 20 1. Vaala yrn. 
2. 
3. 

1. 
2. 

Turvetuotantoalueiden kuntoon- 20 

2. 
3. M>iM 

1985 70 200 1. 
2. 
3. RK'l'L 

80 80 (60) 1. 
2. 

1982 80 12 1. 
2. 
3. 
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SUUN~ITfii.UOIIJ FL.\1:\ i'J8.1. 
vesipiiri 

SUUNNITTELUKOilUE 
Ort·ttu ARVIOilHJT SUUNNITTELUKUSTANNlJKSET 

tclman 
tcluoh· arvioitu palkka· 
jelma.m Tchr.td·/ Suunnittelukohteen nimi ja sijaintikunta valmistu· II!On!Ciltti 2. Ao. 
~~t~onna projcl..tinumcr miwuosi 1000 mk Muut 

4 10 

1982 5121/700 Simojoen vesistön vesiensuoje- 1983 15 15 1. Lav /Väyrynen lun yleissuunnitelma 2. vst/Vuontela 
3. vht, sut 

1981 5123/7031 Ylitornion-Pellon alueen vesi- 1983 (15) 1. huollon yleissuunnitelma 2. 
3. 

1982 5123/703 Äkäslornpolon vesihuoltosuunni- 20 (10) (40) 1. telma Kolari 2. 

5123/700 455 1. 
2. 
3. 

1 
1981 Voilnataloud.elle vaihtoehtoisen 50 1. yleissuunnitelman laatiminen 2. 

OUnasjoen vesistö1le, 3. sut, vst, uit 
Rovaniemen mlk yrn. 

1981 Simojoen ja Simojärven virkis- 25 1. 
1 tyskliytön yleissuunnitelna, 2. Simo ym. 3. vst 

1979 Utsjoen pienvesivoimase1vitys 5 5 50 1. Lav/Alatalo, J. Utsjoki 2. vöt/Vähäsöyrinki 
3. 

1979 Luoteis-Lapin pienvesivoilna- 5 5 50 J. selvitys, Enontekiö 



17 
SUUNNITTI·.I.UOIIJEI,.\\A 191L~. 

vesipiiri 

SUUNNIT f'ELUKOIIIlE AJOirLJS 
AllVIOIIJU r SUUNNIT"II·.LU!\.UST.\N!'JUKSET Otettu Suu uni· 

muun vi· )Uunnit· tdm:1n 
t. Vnswnyksil<kii/\':lstuuhcnldlö tcluoh· arvit~irn palkka· Sllllll!llt· 

jdmaan Tl'IJtiiv:i·/ Suunnittelukohteen nimi ja sij:tintikunta \'itlmistu· mom~·nui rdu· 2. Ao. wimi,to/}'IHiy,lu:nkilii 
vuonna prujcl.tinumcr misvuusi 1 0!10 mk \.lrat l) 3. Mulll o,,tfli,lll\'llt yk~ikiil 

--... 10 

1982 5131/734 Liankajoen vesistön kunnostus, 1984 10 (50) (45) 1. Lav/Kuiva1aincn 
1 vaihe II, Tornio ym. 2. sut/Arvooen 

3. 

1979 15132/715 Lokan ja Porttipahdan tekojär- 1983 30 80 45 1. Lav/Kuiva1ainen vien veneilyreitit ja apaja- 2. sut/Santa1a paikkojen raivaus, Sod.nnky 1ä 3. 

1980 5135/719 Juoksengin pengerrys, Pello 1982 5 20 1. Lav/Kuiva1ainen 
2. sut/Mustajärvi 
3. 

1980 5135/737 Jaukkurinojan pengerrys, 1983 10 40 1. Lav/Kuivalainen Ylitornio 2. sut/Mustajärvi 
3. 

1980 5135/738 Ivalon pengerrys, Inari 982 20 60 1. Lav/Kuivalainen 
2. sut/Mustajärvi 
3. ttt 

1. Lav/Kuivalainen 
136/742 I.Maankui vatus 90 2. sut/Koskenvaara 

1982 136/744 iMuljuaavan turvetuotantoalueen 982 10 10 1. Lav/Kuivalainen 
kuntoonpanotyöt, Kemi järvi 2. sut/Lehtinen 

3. 1982 136/749 Teikovuanan turvetuotantoalueen 1982 10 30 30 1. Lav/Kuivalainen kuntoonpanetyöt, Pello 2. sut/Lehtinen 
3. vst 

1982 5136/732 1 Latva-aavan ym. turvetuotanto- 1984 2o 50 1. Lav /Kuiva1ainen alueiden kuntooopanotyöt, Simo 2. sut/Lehtinen 
3. vst 

1979 5138/727 Luonnonravintolamnikot sekä 60 50 20 1. Lav/Alatalo, J. kalanviljelylaitosten korjauk- (30) 2. sut/Mustajärvi set ja täydennykset, Muooio, 3. RI<TL Inari ym. 

1979 5138/730 80 200 1. Lav/Alata1o, J. 
2. sut/Mustajärvi 
3. RI<TL 

1981 5127/739 Kitisen uittosäännön uusiminen, 20 10 1. Lav /S. Perkkiö Sodankylä 2. ui~/Haapio 

1979 5127/739 vesistön 10 10 1. Lav /S. Perkkiö aiheuttamien vaikutus- 2. uit/Lantnassaari ten selvittäminen 3. vöt 

1980 5137/726 Lakanneiden uittoväylien uitto- 20 10 1. Lav/S. Perkkiö sääntöjen kunnarninen tai muut- 2. uit/Haapio tamincn 3. sut 
- Kcmijoon sivuvesistöt 

1981 5137/740 Uittolaitteiden 1984 20 10 1. Lav /S. Perkkiö koskeva 
2. uit/Haapio joella ~'ajv.:~lkoskcn ja Isc,l~.:J,1-

ran. välillä, 'I'crvoJ a, Keminmna 

1979 5137/725 1983 20 50 1. I.-..1V /S. Perkkiö 
2. uit/Lcll11TiaSS<:Iari 





vesihuolto 

vesihuolto 

Liite 1 

SUUNNITElMIEN VALMISTUMISAJANKOHDAT VUODEN 1982 SUUNNI'ITELOOHJEI.MAN 

MUKAAN 

3) v .. 1982 v. 1983 V. 1984 v. 1985 v .. 1986 

16 14 2 1 

32) 3 5 

3 2 1 

(51 23 13 3 1 

2 1 

(5138) 1 1 1 1 1 
1) 

2 

56 43 10 3 1 

8 5 3 

23) 10 6 1 

22) 2 3 

(5124) 1 7 

kuivatus (51 1 

29) 1 2 

22 23 8 1 

5 2 

1 2 

1 

voimatalous 

uitto 

8 5 2 

yht. 

8 

6 

40 

3 

5 

8 

113 

16 

17 

5 

9 

1 

3 

54 

7 

3 

1 

1 

15 



2 



Liite 3 

HUOMAUTUKSIA SUUNNITTELUOHJELMALOMAKKEEN SISÄLLOSTÄ 

rake 2. Tehtävänumero on sisäisen laskentajärjestelmän mukainen 

511 =vesien käytön kokonaissuunnittelu 
512 käyttömuotokohtainen alueellinen yleissuunnittelu 
513 hankekohtainen yleissuunnittelu 
571 valtakunnantason tavoiteasettelu 

Ryhmissä 51 , 513 ja 571 merkitään lisäksi neljäs numero 
(1-9) osoittamaan sen käyttömuodon, jota suunnitelma ensi
sijaisesti palvelee. 

Suunnitte palvelevissa ohjeissa käytetään sitä suwmitteluteh-
t än mukaista numeroa, jota ohjeen laatiminen lähinnä tulee 
palvelemaan. 

4. Suunnittelman valmistumisvuodeksi katsotaan se vuosi, jol
loin suunnitelma-asiakirjat ovat lopullisessa ehdotusmuodos
saan esim. alueellinen yleissuunnitelma valmis työryhmä-
ehdo ena tai hankesuunnitelman asiakirjat valmiit vesihal-
lituksen iteltäväksi lupahakemusta varten). Vesioikeus-

ssä olevan hankkeen suunnitelman täydennyksen tai 
en valmistumisvuodeksi katsotaan kuitenkin se 

lloin asi jat voidaan vesioike lle toimittaa. 

6 • A 1 am o me n te i 11 e 3 0 • 4 0 • 2 3 • 2 j a 3 0 • 4 0 • 7 7 • 1 • 1 5 (me r k i t t y x : 11 ä) 
osoitettuJ_·eukmäärärahojenkkävttöä koskeya.arvio.tSuluissa 
konsultt1pal klo, JOKa ma setaan ves1na lltuKses a. 

r 7. Vars ise työllisyystyöohjelmaan sisältyvä suunnittelu-
määräraha1 . Suluissa suuntaa antava arvio myöhemmin myön
nett stä määrärahasta. 

8. Varsinaiseen työllisyystyöohjelmaan sisältyvä määräraha maas
totutkimusta varten.lJ Suluissa suuntaa antava arvio myöhem
min myönnett stä määrärahasta. 

9. io valtion tulo- ja menoarvioon sisältyvän Riista- ja 
kalataloudellisen tutkimuslaitoksen (RKTL) momentilta 
30.38.74 ( lanviljelylaitosten rakennustyöt) myönnettävistä 
suunnitteluvaroista. 

rake 10. Kohta 1. Vastuuyksikkö on vesitoimisto tai vesihallituksen 
ao. toimisto sen mukaan, kenen vastuulla suunnitel
man laatiminen ensisijaisesti on. Vastuuhenkilön 
määrää vastuuyksikkö. 

Kohta 2. Ao. toimisto on vesihallituksen toimisto, jolle 
kuuluu kohteeseen liittyvien tehtävien hoito keskus
virastossa. Yhdyshenkilön nimeää ao. toimisto. 

Kohta 3. Muu osallistuva yksikkö voi olla vesitoimisto tai 
vesihallituksen jokin muu yksikkö kuin ao. toimisto, 
mikäli tällaisen yksikön panos suunnitteluun on 
niin merkittävti, että se on otettava huomioon resurs
sivaraukscna, tai yksikön on tehtäviensä vuoksi 
tarpeelLista seurata suunnittelua. 

1) Toistaiseksi vielä neuvottelutulos 



Lyhenteet 

vesihallinto 

uit 
sus 

VE 
vöt 
sut 
rat 

w 
vst 
vht 
tet 

HA 
hat 
tat 

VL 

vet 
ttt 
lab 

Hev 
Tuv 
Tav 

Miv 
Kuv 
PKv 
Vav 
KSv 
Kov 
Ouv 
Kav 
Lav 

muut 

MMM 
RKTL 
VTT 

uittotoimisto 

vesistötoimisto 
suunnittelutoimisto 

teollisuustoiroisto 

hydrologian toimisto 
vesitutkimustoimisto 
teknillinen tutkimustoiroisto 

Oulun vesipiirin 
Kainuun vesipiirin vesitoimisto 
Lapin vesitoimisto 

metsätalousministeriö 
~~~~~~~~~ tutkimuslaitos 

Valtion tutkimuskeskus 

Liite 4 
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